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 يف يمزية حشاى بو ثابت حتوالت البهية واملضموى
 

 الرؤية واملهًج    

 ٓنني ىٟ فٗننٛ  ،   املننٓٗا اييٓٝننٟٛ ٖننٛ صننًٛم تٚننٍٟٛ َْنناعاٍ َننٔ  ًننِ ايً غنن١  إ 

ٍٝن١ تي ن   نٔ            ّّٛري يف احملٌ ا٭ٍٚ بهٌ َنا ًٜنِّ َنٔ ٖنٌا ايُٓنًٛم َنٔ ْعن٠َ نً

ٚتْننًِ نننٌ اياْننًِٝ بتٓا٥ٝنناا َاعاٍٝنن١     ،   ايع٬قنناا اٯْٝنن١ ايننل تلٖننهٌ ايْٓننل  

ّ  ،   تعاٍض ايًغ١ ٞ  ،   ٚايهن٬ ٚ ٬قناا   ،   ٚ ٬قناا اؾُٗنٍٛ   ،   ٚاياعاقن    ،   ٚاٯْن

ٝييٚ َغننناَٜا ينننٌيو ّنننينننٌا فنننإ َنننا ّنننٝ َ ٘  ايْنننٝام يف ؼًًٝٓنننا ٌٖا  1ايغٝنننا 

اييٍاّنن١ ايننل مننٔ بٚننيىٖا تْننع٢ ر  ّنن  أاننٛاٍ ايننٓٛ ٫ اّنناعَاض  فاملفٗننّٛ. 

أْٓننا ٫ ْفٚننٌ ايننٓٛ  ننٔ ايننٌاا أٚ ايانناٍٜه  ًنن٢ ايٓ ننٛ    اً  -ٓعَٜنناا اييٜٓٝٛنن١اي

ايٌٟ قاٍ بن٘ اييٜٓٝٛنٕٛ ٚينٛ أْٓنا اّناتَُْا اييٍاّناا ايًْنا١ْٝ يف ايا ًٝنٌ رً أْٓنا          

   َ ْنناتَُٜٔ َاٜ َ نن٘ ايْٓننل ايًْنناْٞ يف   ٚقفٓننا  ًنن٢  اينن١ ٍبننب ايننٌاا بننايٓٛ 

 ايًغننال ايعاَٖٜننن١  ّننٝام ايننٓٛ َنننٔ اْاننام َعٓنننٟٛ َاعننيى َٚآننٛ  َا ْنننيا يف     

يف ايهٖنننن  نننٔ أّنننَاٍايٓٛ ٚاْْننناق٘ ٚأْعُاننن٘     آننناَُٗ اا نننيىف ،   ٚايياطٓٝننن١

يف ٚايننل  ننيىٖا بنناٍا  ٍ ايكُٝنن١ اؾُايٝنن١ املاٛمننا٠ َننٔ فعننٌ ايكننَا٠٤  اظٗننبكٚنني ا

فناملاًكٞ َيني     ،   قي٠ٍ تٛ ٝي َاع١ املاًكٞ مباع١ امل٪ينن  ن  ايّٛنٝب ايًْناْٞ     

٘   ،   ي٠آمَ َٚاْح ايٓٛ ى٫٫ا جيٜ ٔ  فايٓٛ ٫ قُٝن١ ين ا تيًنٍٛ  ،    2ىٕٚ قنا٨ٍ   َن

٩ٍٜآا يف اّاتُاٍ ًيو ايٖنهٌ ايًْناْٞ َعاُنئٜ ٍَنِ املنَأ٠ ملنا َٓ ان٘ َنٔ  ٝنِ          

  ٕ فننكَهٔ ايٓعننَ ر  ايكٚننٝي٠ بٛٙننفٗا    ،   ٚ ٞننٍٛ ٚفا ًٝنن١  ًنن٢ اييٓٝنن١ ٚاملٞننُٛ

 َٟ ٚ ي٠ َٛٝٛ ١ٝ ىفع فٝٗا ٍَِ املَأ٠  َنناا اينٓٛ ـيَن١ ا٫ّنافَاش ايٖنا     

ٚاّنننانيَٓا يف  ،   اينننٌٟ اّننناٛ   اٝننن َاباا ايٖنننا َ ايٓفْننن١ٝ ٩ٍٜٚاننن٘ اـاٙننن١

                                      
 7عَ: ٣ٍٜٛ يٛ إ، ؼًٌٝ ايٓٛ ايٖعَٟ، تَمج١: قُي فاٛح أمحي، ىاٍ املعاٍف، ايكا٠َٖ، ٜ ٜٓ   1

   25،   15اى ٙفا ، ٚاؿْل ّي إ: ٜٓعَ: ي٠ٌ ايٓٛ  ،  ٫ٍٕٚ باٍا   ،  تَ: ف٪  2
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َ   يفعن١  َنن١ يًي٫ين١  ًن٢ َك نع أٚ ٚ ني٠       بعض ا٫ ٝإ    ٓنيَا لنيٖا انتن

 اياٚاقًا عَن١ ايٓفٓ ايٖع١ٍٜٛ .

يٝٓ   اإل٬ََّٞٔ ايٖعَ  ا٭ٍٚيف ايٚن فاكن  ْإ  اَا  ٔ ١ُِٜٖ

ٚاملكي١َ ايٌٚى ٚاؿُا١ٜ (يٍَّٛ )بٛٙفٗا ايكٚٝي٠ املاى ١ يٖنٛ ا

ايل تًْ ت مب ُٛ ١ َٔ اي٣٩َ  ٚرصا ايكٚٝي٠ ،   املًُْل ف ْ  ٭ َاض

ف١ٝٓ  ٚأىٚااٚتٕٛ ت بّٛا٥ٌ ثكاف١ٝ  ،   اياك١ًَٝ ٚ ايكٛاْل ايل تعاٍٝت فهَٜا

اجاُا ١ٝ  ٚأ َافبْ ت يغ١ ٕع١َٜ َآٛ ١ ف٬ٞ  ٔ قِٝ مًك١ٝ  َٚٛٝٛ ١ٝ

ايٌٟ أثاٍ ٣٩ٍ  َاعيى٠  ا٭ََ ،   َٚا قيً٘ اإل٬َّٞٔ ايعَٜٚٔ اّاُيا َاىتٗا َ

ت قَو١ ايٓكاى  يٜتا يهٌ ٚأىي ،   افَٝاٗا َفاِٖٝ ايٓكاى ٚك١ًٝ ايَٚا٠ قيمي

ىٍاّآا ي١ََِٜ املَأ٠ جا٤ا  رٕ. أٚيٝاتَ٘ٔ قَا٤اا ايٓٛ يف قاٚي١ يٞيب قَا٠٤ 

فٛجٗٓا  ،   ُْا ايكيمي١قَا٤اا  يٜت١ يهٓٛ ر ٚفكا يا ًعاا ايفهَ اؿيٜ  

ايٓكاى يف ايكيِٜ ٚاؿيٜ   أًٖإٌٖٙ ايت١ُٝ ايل ٫قت  ٍٞٛا يف  ر ايعٓا١ٜ 

فْئٜ ٩ٍاِٖ يف تٝاٍاا  ي٠ ا اُيا فٝٗا  ٢ً ايْٝام ايفين ايٌٟ بت٘  

فٌيو َٛقن ٫ ٜااح  ايغٍِ يف املَأ٠ َٖيٗا  ٛاٍٝٗا باـ٠َُ، َاكٚياايٖا َ 

نإ َعٝاٍا ياكيٌ ايٖعَ ًٜٚٛ ٘ بل  اإل٬ََّٞٙ ايئٜ ي٘ ٫ٕ ا٫ياِاّ ايٌٟ اق

يف  رىاٍٜاٖٚهٌا تكن ٌٖٙ ايت١ُٝ  اجِا َاْعا يٓٛ ١ٝ ايٓٛ امل ًٛ   ،   املًُْل

ٍٚٚجٛا ي٘ يف نٕٛ املكي١َ هلٌٙ ايكٚٝي٠ ْعُٗا  أََا َٚٙ يٌيو ّٛاٛا 

تٗيف  قا ل بٌيو  ٢ً ٍٚا١ٜ ْعٓٗا َفاع١ً اإل٬ّّايٖا َ يف  َٚ َا قيٌ 

ا  تْٜٛغ ٩ٍٜاِٗ ٌٖٙ ،ف ٛاٖا إ  ْاْا ٖ ِ  ٢ً فا١ٝ َٔ قَٛ٘ َٜٖبٕٛ 

َٓو ٚاْا  ر٫ٌٖا  أمٌْا ايٛيٝي َا أبااـ٠َُ فٓكِ َِٓٗ ًيو ٚاْهَٙ  فكايٛا ٜا 

 :يِٓٗ برتنٗا فٝتي ٓا  ٔ ًيو قٛيو

 3َا ٜٓٗٓٗٓا ايًكا٤ ٚأّياَْٖٚبٗا فارتنٓا ًَٛنا        

                                      
 29ي١ٗٓٗٓ :ايهن ٚايِجَ ٜٓعَ َٕح ىٜٛإ  ْإ بٔ ثابت : يي ايَمحٔ اي قٛقٞ :ا  3
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ٚناْت  .أًُّتا٘ يف اؾا١ًٖٝ ،ٚاهلل َا َٕباٗا ٌَٓ ٌٖا ٕٞ قً فكاٍ  ْإ :

ف١ٝٓ  أىٚااٚٙن اـ٠َُ ايل ٚقن  ًٝٗا ج٤ِا َٔ تٖيٝ٘ فِ املاغٍِ بٗا .ٖٚٞ 

اإل٬ّّ قيٌ  ٜٕٔ اريٙ َٔ ايٖعَا٤ ممٔ  ا٘ يف  َٚكْ٘ ٕكاّاُيٖا ايٖا َ ٕ

ق١ُٝ ٌٖا ف٬ٞ  ٔ َْكي١ ا٫ياِاّ مبا قاي٘  ْإ يًفا١ٝ ٫ٜٖهٌ  ًٛ .4 ٚبعيٙ

فٌٗ  فهٝن ٜعاكي بكٕ  ْاْا قي أباح َٕبٗا؟  ٢ً ايكَإٓ ايٌٟ  َّ اـ٠َُ.

ٜعاكي بكِْٗ  ْهٛا بكٛي٘ ٚتَنٛا ن٬ّ اهلل يف ٚقت َٔ َٜتي فٝ٘ ٜكاّ  ًٝ٘ 

 اؿي؟

 إ ْفٓ ايكٚٝي٠ يف ٍٙٛتٗا املها١ًُ قي ِٝإ مي َٔ ايٌْٗ  ٢ً ايٓاقي

 _: أقْاّ اْكِْ  ٢ً ث٬ث١

ٚ  ملكي١َ املاه١ْٛ َٔ اي ًٌ ٚايغٍِ ٚٚٙن اـ٠َُ ( ،)ػْي يف ا جاًٖٞ

تعاٝيا ٌٖٙ )ػْي يف اهل ا٤( جاًٖٞ (،)ػْي يف َيح ايٍَّٛ)ر٬َّٞ

ف١ٝٓ  ٢ً ٙعٝي اهلٝه١ًٝ اييٓا١ٝ٥ فنَجت ب١ٝٓ ١ْٝٚ  ربيا  آفاميافاح  ا٭قْاّ

 ر َاضن١ًٝ تَتهِ  ٢ً ٙٝغ١ َٛٝٛ ١ٝ ف ٛاٖا َيح ايٍَّٛ ٚاييفا   ٔ  

ّفٝإ .فع٢ً ايَاِ َٔ نٕٛ  أب٫ُّٚٛٝا  اإل٬ّّ أ يا٤ل ٖٚ ا٤ املًُْ

يف ؿ١ُ بٓا٥ٗا ٚتٛجٝٗٗا تٛجٝٗا  اإل٬ّّايٚٝغ١ املٛٝٛ ١ٝ ٚا٫ىا١ٝ٥ قي تيمٌ 

ٜآاّ  ٚطيٝع١ ايكِٝ ايي١ٜٝٓ اؾيٜي٠ فإ ايَٚح اؾا١ًٖٝ ّاىا يف يغ١ 

تغً   ًٝٗا ايك٠ٛ املكي١َ ٚيغ١ اهل ا٤ مما جعٌ يغ١ ايٓٛ يف ٖاتل ايفكَتل 

جا٠ِٖ  ر١َٝ٬ّايل ا اُي فٝٗا  ٢ً َعاْٞ  (َٔ يغ١ َيو٘ يًٍَّٛ) أنتَ

َكم٠ًٛ َٔ ايكَإٓ ٚايعَف ا٫جاُا ٞ يف َِٝاْ٘ اـًكٞ ف ا٤ا ايٍٚٛ فٝٗا 

 ايل ٜيْب  ًٝٗا ا٭ٍضٝعٝف١ تعاُي  ٢ً ا٫تها٤ ،َانٌا َٔ مج١ً ايكٍٛ 

ايٖع١َٜ. ٍٚٙٛ جا٠ِٖ تَنيت ٚفكا يًغ١  ر يغا٘  ايل بيا اقَ  يًٓت١َٜ َٓٗا 

 ٌٍٙ يف  امل٪ثَ فٓٝا ، اإلوا٥ٞقًاِ ( َٓٗا ا  ايرتنٝ   اؿهٞ)قاٍ ، ٜكٍٛ ،

                                      
ٙ(تح: قٝٞ ايئٜ اـ ٝ     ،      384: املٕٛح يف َآمٌ ايعًُا٤  ٢ً ايٖعَا٤ ، ابٛ  يٝي اهلل قُي بٔ  َُإ املَُباْٞ)4

  62ٙ ، ٠1385ٜ   ،  ايكاَٖ 2امل يع١ ايًْف١ٝ   ، ط
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ًيو ٖٛ اـًٌ يف ايٓعاّ املعَيف يف كاطي١ ايٖن١ٝٚ املُيٚ ١ ْٚٛ ١ٝ 

ايف١ٝٓ ايكاى٠ٍ  ٢ً اّا ٛاً ٍٝاٖا يف ٚقت تٌبٌبت فٝ٘ اي٣٩َ بل  ا٭ىٚاا

نٌبا  اإل٬َّٞامليايغ١ ايل  يا يف ايعَٚ  أٚهلا١ٜٓ بل  َٜٚٔ َفاِٖٝ َايا

املنََٞل ايف١ٝٓ ناْت َفع١ُ بتكاف١ ايعَٚ  أىٚاا أ٫ٕ ٕو .ف ََت 

ٕعٍِٖٛ  عهِ املَجعٝاا املاعيى٠ ايل مِْت يف ٫ اإل٬َّٞايْابل يًعَٚ 

بٛٙفٗا ب١ٝٓ ١ْٝٚ ٜعاُيٕٚ  ًٝٗا  ٓي اؿاج١ ،يٌيو ػْيا َتٌ ٌٖٙ 

فٝٗا ٭ِْٗ ىاطيٕٛ ايعكٍٛ  اهلٝه١ًٝ( أٚيي١ٝٓ  ٢ً ٙعٝي ايٖهٌ )اييٓا١ٝ٥ ا

ف ا٤ تْنريِٖ  اإل١َٝ٬ّاؾا١ًٖٝ َٔ ايٖعَا٤ ائٌٜ ٚقفٛا ْيا يًي ٠ٛ 

َٚ ٛبا  ٚب  فٝٗا َٔ ٍٚ ٘( اإل٬ّّ ًٝٗا  أنيايٚٝغ١ املٛٝٛ ١ٝ )ايل 

ك١ َٔ ايٖعَا٤، بٓفٓ َاعاٍف  ًٝ٘ ٍٚ ا ٚص ا فهَٜا جاِٖا تفُٗ٘ تًو اي ي

ف٬ٞ  ٔ نٕٛ ٌٖٙ ايٚٝغ١ اييٓا١ٝ٥ مما ٜفًٞ٘ ايٌٚم ايعاّ ٚتَتٞٝ٘ اَا٥ِِٖ 

َٓ٘  أنتَاـ ا  مبا ٜفُٕٗٛ  ر يٌا نإ مبتاب١ ى ٠ٛ  ،ٚتفُٗ٘  كٛهلِ ،

 ًُا إ اـَٚم  ٔ  ايي    ٔ اؾيٜي ايٌٟ ٍمبا ٫ ٜفُٕٗٛ بٌ ٜٖٚٝ ٕٛ  ٓ٘ ،

يٝٓ َكي٫ٛ يٚعٛب١ ٚٝٛح اي١ٜ٩َ  أََاٜيا ٜعي املكيٛف يف ٌٖٙ املي٠ اي١َِٝٓ ؼي

تتيٝت ايٚٝغ١  ر  جاٖياايف١ٝٓ َٚي٣ تكثريٖا يف املاًكٞ ايٖفاٖٞ ايٌٟ ْٜع٢ 

 أنتَاٟ إ ايرتنِٝ  ٢ً اؾاْ  املٛٝٛ ٞ  املٛٝٛ ١ٝ ًٚيو َياغاٙ  ، ا٭ىا١ٝ٥

َٔ ايفين بٗيف ٍٚٙٛ ايفه٠َ ٚاٝ ١ ٫ ييٓ فٝٗا يف  َٚ ااىٍ فٝ٘ ايايٜٚٔ 

ا٫ْٖغاٍ بفو ٕفَاا ايٚٝغ ايف١ٝٓ  ٫ ٚا اُي فٝ٘ ايٌٚم  ٢ً اؿفغ

 ٠.اؾيٜي

رًا َا ػاُْٚا اؿي املاعناٍف  ًٝن٘ َنٔ اييٓٝن١ ايعاَٖٜن١  ٚتكًَٓنا        ٜعَٗ ايٓٛ

ى٫ي١ املفَىاا يف تَنٝيٗا ايْٝاقٞ فإْٗا تٖهٌ أ١ٍٝٝ ايٓٛ يف  يٚىٙ ايْٝاق١ٝ 

يف ٙننٓع اؿننيش ٚتٖننهٌٝ ٙننٍٛٙ  ١ٝأّاّننٚ ٞننٍٖٛا قُٝنن١  املننَأ٠ٖٜٚٛنن١  ٝننِ ٕننهٌ 

  ا٭جنننٛا٤يف مًنننل  نننٛام َاُٖٛننن١ تَّنننِ   اإلوا٥ٝننن١اييٍاَٝننن١ فٞننن٬  نننٔ ايكننني٠ٍ  
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َٓكْننُا  ا٭ٍٚيف قْننِ ايكٚننٝي٠  املنَأ٠ ، ينٌيو ٜعٗننَ ٕننهٌ  ا٭مننَاياكثريٜن١  ٓنني  

 :ا٭ٚ ايت٬ث١  ا٭بٝاا ٢ً ث٬ث١ اْْام: ْْل اي ًٌ ايٌٟ ٜعَٗ يف 

 ر   ٌٍا٤ َِٓهلا م٤٬         فت ًاا ا٭ٙابع فاؾٛا٤   

 ىٜاٍ َٔ بين اؿْ أ قفَ         تعفٝٗا ايَٚآَ ٚايُْا٤

 م٬ٍ  ََٚجٗا ْعِ ٚ ٕا٤              أْٝٓٚناْت ٫ ِٜاٍ بٗا 

اياعُنننِٝ  ًننن٢ ٙنننعٝي ايًٛ ننن١ ٚا٫ٕننناٝام    ا٭ٍٚتعٗنننَ ايًغننن١ ايٖنننع١َٜ يف اييٝنننت  

 نٌ ّانٓٝٗا . عيٚىٖا َْٚا اتٗا َْاٛ ي١ ا٭َانٔيآفاح ٌٖٙ 

 فاؾٛا٤....................تعُِٝ ا٭ٙابع فت ًاا 

  ٌٍا٤ َِٓهلا م٤٬ ..........................ؽٚٝٛ ر 

ايانٚنٝٛ   ر  ٢ً ايكناطٓل ًٚنَٜاتن٘ َعٗنِ  ان٢ ٜٚنٌ       ا٭ٌٍُٜٖٚ ايٖ َ 

 ٖٚهٌا ت ٛف

عٗننا تك ٝ أٚيف مننب ايَّننِ املهنناْٞ ٚؼيٜنني  ننيٚىٙ   أْاًَنن٘ ًنَٜاتنن٘ ، ٍٚ نن٘ ،

 ٌٍا٤ َِٓهلا م٤٬ ( َا ْيا َع ٖنٌٙ اؿَنن١ اـ ٝن١     ر ) أْفاّ٘ ا٢ تٌٚ 

ميٍَٖنا يف ْٚن٘    إٔايٚناىم اينل وناٍٚ     ا٭م يغ١ إٔ َٓٚ ؽٚٝٛ ايٖٛم اري 

ٜغًنن   ًٝٗننا  ٓٚننَ احملانننا٠ نننٌ َننا ؼًُنن٘ َننٔ بٓٝنن١ اي ًننٌ ٖننٛ  ٍّننِ اياعفننٞ    

يََنِ ٚينٌيو   نِ  نٔ     يٝنيّ َكٚيٜا٘ يف ايٛقنٛف  ًن٢ ا   ر٫ايٌٟ َا َم  ًٝ٘ 

ٜا١ْ٥ َنٔ تًنو ايعنٌٍا٤ اينل      أْفأتكيِٜ َٖٗي َ٪ثَ ٜغً   ٢ً ٍٙٛٙ ٬ََح 

ٜكننن   إٔاؿٝننا٠ َننٔ ٍبٛ ٗننا ٖٚننٌا  عنني ًاتنن٘ َننا  نننإ َٜٜنني   ٚأقفننَامًنن٢ ىاٍٖننا 

 ًٝ٘ ،يٌيو نإ ّنَٜعا يف ايا يٜني ٚاياك ٝنع َعٓن٢ ًينو إ ايا نٍٛ ْٜنَٟ        

ٛ   ر َٔ املهإ  ٌ ١ٍٜ اينل  ٍِّ ٍَِ يا َبان٘ ايٖنع  ِٖٝنا فُٝنا بعني  ّٚن٣َ      ّناكم

ٕن َا ،جنا٤ ممٗنيا     ر٫َٔ ْفْ٘ ايٖعَٟ  تكمٌم  رًبايَٛض  إٔيً٘يو بَْ ١ 

يَِّ ايعٌٍا٤ عيٚىٖا ايَِاْٝن١ ٚاملهاْٝن١ ًٚينو ٖنٛ ايٓناُ  املًنح اينٌٟ محًن٘ ٍُٚ         

َاننٌا   -اقٚي بٗنا املكيَن١   -ػَبا٘ ايٓف١ْٝ ٌٖٙ عيٚىٖا املع١ٜٛٓ ايٞٝك١ 

ٚاّع١ جن٤ِا ممنا تَّنه يف ٫ ٕنعٍٛٙ      أ ُامايل تفاح با  ايا َب١  ٢ً  ٠املَأَٔ 



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
288 

 م2013مارض  ( 5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلص للعلوم االجتماعية والتطبيقية

 ملضموى يف يمزية حشاى بو ثابتحتوالت البهية وا                                                                                                                                                                                            أ.م.د. امياى حممد ابراييم

 ٌٍا٤ ٫ ٜكٚي  إْٔٚ٘ ٖٛ  ٕٚاٍحفاٍٚ  اي١ ناين بٗا ايٓكاى ايكيا٢َ  اؾُعٞ

فع١ًٝ جا ٬ َٓٗنا بياٜن١    ٫ََأ٠بٗا ٍِّ َهإ آمَ بكيٍ َا تٛ ٞ با ْٝي ٚٙن 

ا مجنننع بنننل اياعُنننِٝ   هُنننع بنننل اي ًنننٌ ٚايغنننٍِ َتًُننن     ا٭ٍٚاياٖنننيٝ  .فيٝاننن٘  

ٔ ايعٌٍا٤ ناْت تك ٔ يف َهإ َنا َنٔ تًنو     إٔ ر ٚايانٚٝٛ َٖريا   ا٭َنان

. فنايََِ ٜعٓن٢ بناف ري    اإل فنا٤ َا ُٖ٘ َٔ  يش  أنتَايل تعف٢ ٍمسٗا ًٚيو 

َ يف ايهًُن١ ايٛا ني٠ "   اإلَهاْٝاا اينٌٟ ٜغنين اينٓٛ ٚىٚني٘ َتًُنا اْٖن اٍ        ا٭َن

جيٜنننني٠ ت َ ٗننننا ٕننننيه١  بإَهاْٝننننااٚم ايننننٌان٠َ ٫ ٜعننننين تفاٝاٗننننا ٚيهننننٔ اـننننَ

 5امايع٬قاا اييام١ًٝ يافَُ ْْكا جيٜيا يًْٝ

ٜرتننن  ايننٓٛ َننٔ فُننٛ  ايٚننٍٛ اؾ٥ِٝنن١ ايننل تاْننًٌ ًانَتٗننا يف تٞننافَ  

ياننكيٝن َعٓنن٢ ََننن  ٚفكننا يْٓننل فننَىٟ منناٜ .فكنني تَنيننت  َننن١ اي ًننٌ         

ملعٓن٢ ايعناَٖ   ٚاملَأ٠ ٚفكا ؾيي١ٝ طَفل َآاقٞل )اؿٝا٠ /املٛا( يٝ عٌ  َٔ ا

يف ْْنك٘ ايعناّ ايغًينن١ يًُنٛا ٍامسنا املٓنناو ايني٫يٞ يف بٓٝان٘ ٖننٌٙ ٖنٛ املنٛا.  ُنناى         

) فننت ،تعفٝٗا،ناْننت،٫ِٜاٍ (ٚاؾُننٌ اـ ٜنن١   ا٭فعنناٍاؿَننن١ ٚقَٜٓاٗننا ٖننٞ  

)َِٓهلننا م٤٬،ىٜنناٍ َننٔ بننين اؿْنن أ قفننَ،م٬ٍ ََٚجٗننا ْعننِ ٕٚننا٤ (ياٖننهٌ        

ٙننعٝي اؿنيش ايعَُاْننٞ ٚاييٖنَٟ ايننٌٟ     ًن٢  ٖيٛطنا ّننَٜعا يف ايا٬ٕنٞ ٚايفٓننا٤  

 ٜعين اييٓا٤ ٚاؿٞا٠ٍ

ًٜعننن  ايفعنننٌ ) فنننت (ىٍٚا يٛييٝنننا يف اَاٚننناٜ اؿنننيش ٚتٚنننعٝي ايٚنننَا  يف     

غًٛٙ َٔ ايٓفٞ  ًن٢  _ باإلها اؿَن١ فٗٛ مياٛ بكيٍت٘ اهلاى١٥ ايل تٛ ٞ 

،قٍٛ اؿَنن١  _ايٚعٝي املع ُٞ ايعاَٖ ٚبايًْ   ٢ً ٙعٝي ايي٫ي١ ايياطين

ً إٔ ا٭ٍض ٖننننٞ ايننننل تاُتننننٌ فٝٗننننا نننننٌ رَهاْٝنننناا اؿٝننننا٠ ظننننييٝاٗا ا٫ُيٝنننن١  ر

)اـٚ  ٚا٫قفَاٍ(اري إ ايفعٌ قنا٥ِ  ًن٢  اين١ ايينٛاٍ يف ّنٝاق٘ ٖنٌا ،فايًفعن١        

ايْننن ل( اً  اينننيَاٍ، اـنننَا  ، ا٫ْٗنننِاّ ، يف  كٛهلنننا ايي٫يٝننن١ تٖنننري ا  )املنننٛا ،  

                                      
ىاٍ ايفهَ  ى ى٠َِٜٜ ّكاٍ، ٚايييٌٝ،قَا٤اا ب١ٜٛٝٓ،  ٜٓعَ:َٔ اي٠ٍٛٚ ا  ايفٞا٤ ايٖعَٟ،ايع٥٬ل،ايٌان٠َ،املع ِ : 5

 6 4ايًيٓاْٞ،
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ٌٝ ٙننَا  ْفْننٞ هننَ اًٜاينن٘  تْننع٢ يف ّننٝاقٗا احملننٍَ يننَِٓل َنناض ٚ اٝننَ تٖننه 

    اؿَناا اي٬ ك١.

ًْٚآُ ف١ٝٓ  ْإ يف اّاتُاٍٙ فه٠َ اي ًٌ مبا ىيّ َكٚيٜا٘،  ل اىمٌ 

ايَٜاح ٚايُْا٤ ُٝٔ  ٛاٌَ اياع١َٜ ايل تِْٗ يف تغرياملهإ ٚ فنٛٙ ىيٝنٌ اٞن     

اننري إٔ ٍَننُٛ ايننٓٛ تٞننعٓا اَنناّ ؼننٍٛ ٝننيٟ  ًنن٢        ايٖننا َ ٚ ننيّ ٍٝننا ْفْنن٘ .   

يعُٝل يًي١ٝٓ، فُٔ ايٓا ١ٝ ايي٫ي١ٝ اناْيت بعض ا٫يفاظ ا  جاْ  ايٚعٝي ا

ًانَتٗا  ًان٠َ اٍتياى١ٜ ْكٝٞا ٫ٙنًٗا اٚ ايْنٝام ايعناّ املع ُنٞ يانًنل ٙنٍٛا       

اننري ايننل ت فننٛ  ًنن٢ ايعنناَٖ َننٔ ًيننو املغننا٠َٜ يف اّنناعُاٍ يفعنن١ ايْننُا٤ ايننل  

١ املْن  ١ ،ٜانياٍٚ  ًن٢    اٟ َنٔ ايٓا ٝن١ ايي٫يٝن    ٚاؾنٛى،  ااييا َا تََِ يًع نا٤ ، 

ح نْننَا يف أفننل  اْنن٘ اَننَ ٜكننرتٕ بايَ اٜنن١ اإلهلٝنن١ ٚميٝننٌ ا  اهلينن١،اري آْننا ًُْنن      

رً تعٗننَ ى٫ياٗننا ٖٓننا تٓنناقض ًانَتٗننا ا٫ٚ  ٖننٌٙ فٝ ًننٛ َعٗننا اَاننياى     ،اياٛقننع

ايْنن ل ٚايننيَاٍ فاعٗننَ ٚا نني٠ َننٔ ايعٓاٙننَ ايننل تعينن  باؿٞننا٠ٍ بننٌ انتَٖننا     

 جعننٌ مجًاٗننا َ٪ننني٠ يفعٝننا بفعننٌ اياعفٝنن١    ّنن ٛا  ًنن٢ ًيننو ايفعننٌ ٚيننٌيو  

) فت ، فاٗا ايَٚآَ ٚايُْا٤( فا ٌٝ ايي٫ي١  ٢ً ا٭منٌ بعني ايع نا٤ ٚايفكنَ     

بعنني اؾننٛى ٚايْننً  بعنني املننٓح فاعٞنني فعننٌ اياعفٝنن١ مبننا  اًننو َننٔ قنن٠ٛ فٛقٝنن١   

 ع٢ُ تع نِ املنًٛقناا  نٔ تفْنريٖا ٖٚهنٌا تيٍٚ َنن١ ايٚنَا  بافعناٍ ٚمجنٌ          

ُننن١ َعٜٓٛنننا  ًننن٢ ايْنننً  َٖنننه١ً  نننيٚى ايََِ)ىٜننناٍ َنننٔ بنننين       َتياننن١ يفعٝنننا قا٥ 

ٓ ٜنِاٍ بٗنا    )ٚناْنت ٫  اؿْن أ قفنَ( ،   فهن٬ اؾًُنال ٜعاُني يف ّننٝاق٘     (أْنٝ

 أٟ-مبا ٕهًا٘ )َٔ اييع١ٝٞ( بعض َنٔ ننٌ   _ ٢ً تتيٝت اؾ١ٝ٥ِ اٚ ايٓٚف١ٝ

 ٜنِاٍ اينٌٟ ٜعاُني    ايفعٌ ايٓاقٛ ٫ َٚتًٗا َآاقٞل َُٓا َٚهاْا، أََٜٔتتيٝت 

َتًُا ْٜ ٌ ٬ََح َُٓل  ٢ً ّيٌٝ _ايرتنِٝ  ٢ً اإل اط١ بكََٜٔ يف َُٓل 

 اي٠ٍٛٚ فآيْب ٚفكا يتٓا١ٝ٥ ٝي١ٜ ٖٞ )اؿٝا٠/املٛا( رمَاماملكا١ٍْ يف 

ايعناّ اينٌٟ قاَنت  ًٝن٘ ايٚن٠ٍٛ ا اُني يف تهٜٛٓن٘ َنٔ بٓٝن١           اإلطاٍ إٔامل٬ غ 

ٞ نًُاا ما١ٙ اٍتي ت ى٫ياٗا بيعي اؿيش  ٜناٍ َنٔ بنين اؿْن أ     )ى اياناٍى

قفَ( ٚجتٛٙ يف اي٬ٕنعٍٛ اؾُعنٞ اينٌٟ أمنٌ  ٝنِا َنٔ ًانن٠َ ايٖنا َ ٚكًٝان٘          
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 رٜاٖنا ف ا٤ اّاي ا٩ٙ ي٘ ٍٖٓا مبٛقن تٖهٌٝ ايك٠ٛ ايل  ُِٖا اؿنيش باَا٬نن٘   

يف ٚقاننن٘ َٞنننٝفا ا  ًانَتننن٘ َعننناْٞ جيٜننني٠ َٛينننيا ٙنننياَا ٕننناقا  ًننن٢ ٙنننعٝي    

     ٛ ٚ آٍ  ٍ ََنننِٜٔ  ٚنَ اُىٖناٍ َٞنن٢ ،  ايٚن٠ٍٛ  انْنا ت نٍٛا ْفْننٝا ٜاُ نٍٛ  ن

اّناتُاٍ  ٚنَ ايكن٠ٛ ًينو ؼنيٜا       ر فاْنع٢ اينٌان٠َ ا٫بي ٝن١      َٚ ا٫قفَاٍ،

يعٛاٌَ اياع١َٜ ٚايًْ  َع١ًٓ بكْن٘  ًن٢ اينَاِ َنٔ ايْن ل فنكٕ ثٛابنت اؿٞنا٠ٍ         

 ر ٚفعاهلا مايي٠ ًٖٓٝا َٚرتّي١ يف ا٭ ُام. فِٝٓاح املعٓن٢ اينٌٟ  نيىٙ ايْنٝام     

ٕنعٍٖٛا  نل    ايْن ل ى٫ين١ أمن٣َ ،تيْن ٘ ًاا ايٖنا َ يف ٫      ٜهاْن  أفل آمنَ رً  

تكننن َٛاجٗننا ٝننيٜا يْننًي٘ فا ننٍٛ ايْنن ل ر   ًُٝنن١ اّنناتُا١ٍٜ تعننانٓ فعننٌ  

يف قاٚي١ ربيا ٝن١    ْاا٭اي يٝع١ ٚاٝ ٗاىٖا يف ّ ل اؿٞا٠ٍ ٚاييٓا٤ رً تكّٛ  

  ٌ بٓٝننن١  تْنننًٝب ايٞننن٤ٛ  ًٝٗنننا بعننني اّننناي ا٥ٗا َنننٔ مِٜٓٗنننا ايتكنننايف اينننٌٟ ٜٖنننه

 أْٛا ننا اٝنن٠َ اا٥ينن١ يف ٫ ٕننعٍٛٙ فْٝا ٞننَ تًننو اييٓٝنن١ بعنني إ ميننأٍ  ًٝٗننا  

بنننين اؿْ أ( ٞنننا٠ٍ َهافٝننن١   )ظٗنننٍٛ املْننن٢ُ  ر َنننٔ ٣٩ٍ تيٚنننري١ٜ تٗنننيف   

باإلٕننا٠ٍ  ريٝنن٘  ننٔ ّننَى ا٭فعنناٍ يف قاٚينن١ أمنن٣َ  ًنن٢  نن  املنًٝنن١ يف ايي نن         

ا٫مافنا٤ بٗنيف ؼفٝنِ     ر ٚتٍٚٛ ايفعٌ ،فٌيو اثينت فٓٝنا ٫ّنُٝا رًا  أ اىٖنا      

املنًٝنن١ ياْننِٗ يف ٍّننِ ايََننِ ايننٌٟ ٜعٗننَ يف  ًُٝنن١ بٓننا٤ ايكنن٠ٛ ايَافٞنن١ يًننيَاٍ  

ًيو اؾ٤ِ املٓيثَ َٔ  ر ٝا٤ ٢ً  ا٭ْاايْ ل  ًٚيو باَٙا ٍ  بإٜكافٚامل ايي١ 

 ًننن٢  -ٚفكنننا هلنننٌا ايا ًٝنننٌ  -اؿٞنننا٠ٍ ٍايننن١ يف اـًنننٛى فاٖنننهٌ اؿَنننن١     

بْنن ا آمننَ ٜاَُنننِ ٚفكننا يتٓا٥ٝنن١ ٝنني١ٜ َغننا٠َٜ  ٙننعٝيٖا ايينناطين اننري امليإننَ  

 )اؿٝا٠/املٛا( ْْآاا َاٜكتٞ: بعي املٛا ا٭ ٝا٤ٖٞ  يٮٚ 

ايعاّ قاَنت ٚفكنا يتٓا٥ٝن١     رطاٍٖاايًغ١ املْ  ١ يف  أفَُتٗاإ اؿَن١ ايل  -1

:)املٛا/اؿٝا٠ (.

إ اؿَننن١ ايننل أفَُتٗننا ايًغنن١ ايياطٓٝنن١ )ايعُٝكنن١ (تٖننهًت ٚفكننا يتٓا٥ٝنن١        -2

 ٓا١ٖٞ يٮٚ  ٖٞ :)اؿٝا٠ /املٛا (.َ
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َٚتنننٌ اينننَٜح ٚايْنننُا٤ ٜع نننٞ يً ٝنننٛإ ىًٍٚا آمنننَ يف ػْنننٝي َعنننام ايا نننٍٛ   

 ٘ فٝينننيٚ َنننٔ ايٓا ٝننن١ ايٖنننه١ًٝ ،  اييٓنننا٥ٞ ٚبنننٛاطٔ ايهٖنننن  نننٔ اٝننن َا  ْفْنننٝا

َْٚننُٗا يف رفْنناى   أٟ ٜٖننهٌ طَفننا آمننَ يف ايٚننَا  ،   ٓٚننَا بنني٬ٜ  ننٔ ا٭ْننٝٓ ، 

اً ينٝٓ بيعٝني تٚنٍٛ إ     َ ايل أفاىا َٔ ًيو ايا نٍٛ ، املهإ بهْٛ٘ ا ي ايعٓاٙ

تهٕٛ قي أُا ت ا٭ْٝٓ يا اٌ َهاْ٘ ،َعًٓن١ َنٛا ا٫ْنٝٓ اينٌٟ ٜرتننِ يف ًٖنٔ       

ينننٌا تاٖنننهٌ ايٚننن٠ٍٛ اؿَنٝننن١ ٚفكنننا يتٓا٥ٝننن١ ٝننني١ٜ ظاَٖٜننن١ يف َُنننٔ      ايٖنننا َ،

ا اري أْٓا  ٓيَا ْْاتَُ اؿاي١ ايٓف١ْٝ يًُيي  لي رَٙاٍ اؿاٍ)َٛا /  ٝا٠ (

 ٢ً بع  اؿَن١ يف املهإ ،ا٭َنَ اينٌٟ جعًن٘ ٜاُْنو بإٝنفا٤ ٬ََنح  ٝاتٝن١        

فٝ٘ ،فٝيمٌ اؿٝٛإ ج٤ِا َعٞيا يٮْٝٓ باثا يف َهاْن٘ اؿٝنا٠  أٟ ْنآًُ فٝن٘     

ٓ    يف ائَِ اؿناٍ ( )٬ٙ ١ٝ ايعٝٗ  هلنٌا تاٖنهٌ  َنٝن١     ، بعني إ اناىٍٙ ا٭ْنٝ

 ي١ٜ )اؿٝا٠/املٛا (. اي٠ٍٛٚ  ٢ً ٙعٝي ايًغ١ ايعُٝك١ ٚفكا يتٓا١ٝ٥ ٝ

رً ٖٝننك  ،   ٜعنن  بٗننا  ننٔ َاٖٝنن١ َٖننا َٙ فننكٚ ٢ بٗننٌٙ ايٚنن٠ٍٛ ا٫ّنناٌٖا١ْٝ َننا

ملاًكٝنن٘ رَهاْٝنن١ تٚننٍٛ تًننو اؿٝٛاْنناا بٚننٍٛتل َغنناَٜتل فُنن٠َ ٖننٞ  ننيٚ ٜغننري    

 ٢ً ا٭َنانٔ َنا إٔ َٜاٖنا مٚني١ تٚنًح يً ٝنا٠  ان٢ ياينيٚ ايْني  اين٥َٝٓ يف           

ٚأمن٣َ ٜٚنٍٛٙ    اينٌٟ ٜكنن بٝٓن٘ ٚبنل ا٭ْنٝٓ ،      ايَ ٌٝ  نٔ اينيٜاٍ ٚايفنكٍ ايْن٧ٝ    

 َعَُا يًُهإ باثا يف أجٛا٥٘ اؿٝا٠ يٝ ٝٞ بٌيو ٍَِ ا٭ْٝٓ .

     ٞ ًٚانن٠َ   ،   َع٢ٓ ًيو  إٔ ايٖا َ بعي إٔ ننإ ّنعٝيا مياًنو ّن َ املاٝن

ٞ  ،  ايَِننإ م ٜعنني يف اؿاٝننَ مياًهُٗننا بٖننهٌ قكننل      ، ٕٚنن٠ٛٗ املهننإ يف املاٝنن

ٕ    ،   ا َ ٕننكٝا ٚتعْٝننا أٙننيح ايٖنن  ، ٚقننل. يننٌا  ْٚهنني ،  ًٚيننو َننع تَٖننٌ ايَِننا

ٚبن٪ٔ املهإ.ينٌا ميهنٔ إ ْننٛجِ أٖنِ ايتٛابنت املٛٝنٛ ات١ٝ يف ايكٚننٝي٠         ،   اؿٝنا٠ 

مب ُٛ  أْْاقٗا ٚايل تاُتٌ يف ايعٓاَٙ احملاٜت١ اٯت١ٝ:

 املهإ -4ايَِإ/  -3اٯمَ/  -2ن ايٌاا/ 1

ٕننه٬ ٜ ننٌ  َننا أٍٖٚننٞ  رًٚايٓٗاٜنن١ ، ميتننٌ ٕننهٌ املننَأ٠  بايْٓنني١ يًننٓٛ اييياٜنن١ 

ٚيهٓ٘ ٜٖهٌ َعام ايا َب١ ايٖع١ٍٜٛ نا١ًَ يٌا ٫ٜٓاٗٞ أثَٙ ا٫ باْاٗنا٤ اينٓٛ   

ٌ ْْل  املَأ٠ بٛٙف٘ ايْٓنل   ٜايًٍٛٛ.ٜٓاٗٞ ب٘ ايٓ َا آمَ ظٗنٍٛا يف املكيَن١    ا٭قن
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فٗنٛ ايَّنِ ايْنَىٟ      َُٛنا ايكٚنٝي٠   ب١ٝٓ ٚيهٓ٘ احملَى ا٭ٍٚ ياٖه٬ا ايََِ يف

 ر ٌٟ ٜكُٝ٘ بًغ١  ٙ َا١ٜٚ امل٬َح َهتف١ ا٫ْفعا٫ا ايعاطف١ٝ فاينيٚ اقنَ    اي

نْٛٗا ٕن١ٝٚ ١ُٖٝٚ َٖٓنك١  نٔ ًاتن٘ ٜنيين   نٔ طَٜكٗنا ثُٝان٘ ٜٚعُِٖنا ٍَنِا          

َغُٛٝا  ٓي َاًكٝ٘ باًو املَأ٠ أٚ ا٭ىا٠ ايف١ٝٓ ايل ْٜاٗيف  ٔ طَٜكٗا ْكنٌ  

ًنن٢ فُٛ نن١ يننٛاُّ ٚفَٝننٝاا   ُٚ  ػَبانن٘ املٛٝننٛ ١ٝ    ايٚننَا   ر  ٕننهٌ آمننَ ،  

ف نا٤ا ٖنٌٙ ايٚنٝغ١ َعن٠ُِ ةُٛ ن١        اجاُعت يف ٕهٌ ايكٚنٝي٠ املهاًُن١ ايعناّ ،   

ا٭ْْنام ا٭من٣َ فٗنٞ َعاىين٘ املٛٝنٛ ٞ ايننٌٟ بن٘  نُِ بنٛاطٔ ا٭م ٫ّنُٝا  ننل          

هعٌ َٔ اََأت٘ )ٍَِٙ( ب٬ ٬ََح فٝٗٝنك اقفَاٍٖنا َنٔ امل٬َنح َتنٌ اينيٜاٍ، ينٝٓ        

 هاٗني يف  تًٝنٗا بكنيٍ َنا     تعِِٜا يٌيو ايََنِ، ٚهلنٌا ٫   ارصتُٖٗٝا يٖنٚٗا 

 ٚأ اّْٝننَٖ٘ننا َٙ  ر٫ ٜعٗننَ َٓٗننا   ٜعهننٓ  ًنن٢  ٞننٍٖٛا َننٔ ىٚامًنن٘ ، يننٌا ٫     

ىمٛين٘ َْنَح    أٍٚاينل ٍمسٗنا ينٮٍض يف     ا٭ٚ فٝهٌُ بٌيو اي٠ٍٛٚ  اػاٖٗا ،

ٌيو ٕننهً٘ بٚنن٠ٍٛ املننَأ٠ بنن  ايننٌٟ تَننن٘ اقفَاٍٖننا يف ْفْنن٘.  ا٭ثننَٖٚننٞ  ا٭ ننياش

 أٍض تًننو ايننل تَّننيت بٓٝنن١ فعاينن١ يف ٫  أٜنن١املكفنن٠َ .ٚيهننٔ  يننٮٍضتٚننيح ٍَننِا 

ايٚنٍٛ يف ٖنٌا ايْٓنل     أجنِا٤ اؾٛا   نٔ ٖنٌا ايْن٪اٍ ٜكاٞنٞ ٍبنب       رٕ ٕعٍٛٙ .؟؟

ىٜاٍ بين اؿْ أ( ) يْٝاتَُ  ٬ََح ايي١ٝٓ نا١ًَ فامل٬ غ اْ٘ ٜكٚي باملَأ٠

ايننننٌٟ ٜيننننٝح تٚننننٍٛ  ا٭َننننَ ، اّنننن١ٓايغْ ر ايننننل تٖننننري يف ََجعٝاتٗننننا ايتكافٝنننن١ 

كاطي١ ايٌاا ياًو ايياٍ ٚاؿكي١ اي١َِٝٓ نإ تنيا ٝا يًكن٠ٛ اينل تعنُِا بٗنا      

 .تًو اييٚي١ يف ٚقت م تاعُِ ق٠ٛ املًُْل بعي

يكني طنٛ  ايٖنا َ ٙن٠ٍٛ املنَأ٠ يآاّن  أجنٛا٤ ػَبان٘ املٛٝنٛ ١ٝ يف ايكٚنٝي٠           

     ُ فاملاكَنٌ   ،     ايٓفْنٞ يًٖنا َ   فييا ٍٙٛتٗا َْناُي٠ َنٔ ٙن٠ٍٛ املٛٝنٛ  أٚ ايٓنا

يف ايكٚننٝي٠ هنني إٔ ٖٓنناى تٓنناظًَا َهٖننٛفًا بننل ٙننٍٛتٞ    –املاًكننٞ اـنناٍجٞ  -

 ٚىٜاٍ بين اؿْ أ( املَأ٠ ٠ٍٛٙٚ املهإ )املٍِٓ ،

 يٖعتا٤ ايل قي تُٝا٘                   فًٝٓ يكًي٘ َٓٗا ٕفا٤
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َٔ مبٚننياق١ٝ ٕننغف٘ فُنا تننتريٙ يغن١ اـ ننا  َننٔ ٕنغن ٚاْكٝنناى هعًٓننا ٫ ْن٪    

باََأت٘ ايل   ِ إ ٜكٓعٓا بٛجٛىٖا َٔ من٬ٍ   نِٙ  نٔ ٍّنِ نْٝٓٛاٗنا، اينل       

ٕغٌ  ٓٗا مب اٚي١ ػْٝي َٖا َٙ  ًٛا  ًن٢ يغان٘ ايٖنع١َٜ أنتنَ َنٔ تَنٝن        

ٜٖنني  بٗننا فٞنن٬  ننٔ ًيننو َننٍَٚٙ    إٔٚجننٛى بٓننا٥ٞ ّنن  ٞ يٚننٍٛتٗا ايننل ميهننٔ   

ٜانٌنَ   أٚٙفاتٗا ايل ٫ ٌٜنَ ايَْٜع عٛاَٖٝا ٚمًٛٙ٘ ا٭َّ  َٔ تٖهٌٝ 

َٓٗننننا ر٫  ايفننننِ ٚنكْنننن٘ ٕننننهٌ  ٛاٍٝنننن٘ اٝنننن َاٍا يٝكننننِٝ  ًٝنننن٘ اـُنننن٠َ ٕننننيٗا     

 ٚاّاٖٗاىا.

 نكٕ ّي١٦ٝ َٔ بٝت ٍأٔ              ٜهٕٛ َِاجٗا  ٌْ َٚا٤

 طعِ اض              َٔ ايافاح َٖٚٙ اؾٓا٤ أٚ أْٝابٗا ٢ً 

 6ي ٝ  ايَاح فيا٤ ا٫َٕباا ًنَٕ َٜٛا             فٗٔ َا رًا

ايْٓنل ا٭ٍٚ ظاَٖٜنا    إٔٚاًا َنا قاٍْنا ايْٓنكل ْْنل املنَأ٠ ْْٚنل اـُن٠َ لني         

ايٌٟ ٜٓيك  ٔ  اي١ اٙن َا  ىامًنٞ    ا٭ََواٌ َْا ١ اٙغَ َٔ ايْٓل ايتاْٞ ،

تٖننٗيٙ يغنن١ ايٖننا َ ايياطٓٝنن١ نإننف١  ٓنن٘ املْننافاا اييٓا٥ٝنن١ املفاعًنن١ ٚاييْننب       

اياكًٝنيٟ اؾناِٖ ٚؼ ُٝن٘ ةُٛ ن١  ت٬تن٘       ا٫ٝ َاٍٟ يٛيٛجن٘ ًينو اييٓنا٤   

جعننٌ  أْفاّنن٘ايهاًَنن١ ، َٖننريا ر  ايآينن٘ ر  ٍَننِٙ بْننٝاق٘ ٖننٌا ،فًهننٞ ٫ ٜاعنن        

 انن٢ ٜٚننٌ ر  ايغننَض ا٭ٙننًٞ ايننٌٟ أقنناّ  ًٝنن٘  _ىمٛينن٘ ٚمَٚجنن٘ بننٓفٓ ٚا نني 

ْاعاَنٌ يف ٖنٌا ايْنٝام َنع اـُن٠َ بٛٙنفٗا ٍَنِا         أْٓنا  ر  اإلٕنا٠ٍ .ٚػيٍ _ْٚ٘ 

اُي طاقات٘ يف تٖنهٌٝ املعٓن٢ َنٔ من٬ٍ اينٓٛ ْفْن٘ ٚقابًٝن١ ٖنٌا اينٓٛ          فٓٝا ْٜ

 ٢ً ا٫ْفااح  ٢ً ايٕٛا٥ا ايٓف١ْٝ ٚايفًْف١ٝ ٚايتكاف١ٝ بغض ايٓعَ  ٔ ٙن ١  

إٔ ايكناَٛٔ ايٖنعَٟ     أٜٞنا .ٚامل٬ نغ  _ٌٖٙ اي١ٜ٩َ  ٓني َٖٓن٧ اينٓٛ يف ايٛاقنع     

عٞٗا طنَم َنٔ   يًن٠َُ)يف ايٚفاا ٚايرتنٝ  ايٍٟٚٛ (ٜهاى ىًٛ َٔ جيٜي في

تٞع ايٖا َ بٚن املكًئٜ بكيٍ َا  قيٌ ايٖعَا٤ ايْابكل اري إٔ ٌٖٙ املعاْٞ ٫

                                      
ائٌٜ ناْٛا ٜك ٕٓٛ يف  ٍٛإ ٚا٭ٍىٕ قيٌ  ق١ُ بٌٗا ا٫ِّ أٜاّ ايغْا١ّٓ# بٝت ٍأٔ$ ،26: َٕح ىٜٛإ  ْإ بٔ ثابت : 6

 ٬ّّاإل
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يٝ٪ّنن َٖٚا  ربننيا ا   ايااٍىٝنن١تٞننع٘ بكا٥ُنن١ املينني ل ايننٌٜٔ اّنناتَُٚا ايتٛابننت 

فنَ بٗنا ايٖنا َ ْفْن٘ يف ايعٚنَ      ٫ُّٝا ا٫ْفااح  ٢ً ايغْا١ّٓ ايل نتريا َا

َنننِ ًيننو ا٭ثننَ يف أ ُاقنن٘ ايٛجياْٝنن١ ٚايتكافٝنن١    ايْننابل.مما ٜٓيننك  ننٔ َنني٣   

فٗٛ ج٤ِ َٔ ايرتّياا ايل تٖهٌ ايهتري َٔ َعاْٝ٘ ٍٚٙٛٙ يف  ٕعٍٛٙ، فكيع يف ٫

ٍَنننِا ْٜنننٌٗ    أٚرً تانننيفل  نننٔ طَٜنننل ايانننيا ٞ ٕنننه٬ ظاَٖٜنننا       ااًننن  قٚنننا٥يٙ ، 

ا٫ّنناي٫ٍ  ًٝنن٘ .ٖٚهننٌا م ٜهننٔ ٙننعيا َعَفنن١ ايننيٜاٍ ايننل ٚقننن  ًٝٗننا ايٖننا َ       

ايل تٖهٌ َعناى٫ َٛٝنٛ ٝا    املَأ٠َٚتًٗا  َٓ٘ بانٝا آثاٍٖا، أنتَ أٜاَٗايا مم 

 َٔ ػَبا٘ ايٖع١ٍٜٛ. أجِا٤ْٜافَش فٝ٘  َٚتًٗا اـ٠َُ ،

      ٔ  ، أَننا اؿكننٍٛ ايي٫يٝنن١ ياٖننهٌٝ ٙنن٠ٍٛ  اـُنن٠َ فٗننٞ )ّنني١٦ٝ َننٔ بٝننت ٍأ

ؼن٫ٛ يف   اؾٓنا٤،( فاٖنٗي أٍبنع أيفناظ َٓٗنا      ايافناح ،  َنا٤، اي عنِ ايغنض ،     ٌْ ،

 ّنننٝام املنننييٍٛ اً تٓفننناح  ًننن٢ ٙنننفاا ا٭ٍض َٚهْٛاتٗنننا َا نننيا يفعنننل ) ْنننٌ ،  

فٝٓفا ننإ  ًنن٢ ايٚننفاا اؾُايٝنن١ اؿْنن١ٝ َتًُننا تٓكنناى ملاعنن١          اي عننِ ايغننض( 

ٌٖٚٙ تٖٗي ؼن٫ٛ يف طَٜكن١ اّناكياٍ ا٭ثنَ ،ففنٞ ايٛقنت اينٌٟ        _ ا١ّ  _اياٌٚم

ايًن٠ٌ ٚاملاعن١ .تٓفناح َن٠َ أمن٣َ       تٖري فٝ٘ ر  اؼاى املَأ٠ َع اـ٠َُ  ًن٢ ٙنعٝي  

َعٓن٢ ًينو     ٢ً ٍَُِٖا ايٌٟ ّيل إ بْ ٘ ايْٝام  ٓي ايا ًٌٝ ٖٚٛ)ا٭ٍض(

إ َك ننع ايغننٍِ ايننٌٟ مننٔ بٚننيىٙ )أٍٚ بٓننا٤ تٖننهًٞ ٙننَٜح ياُتننٌ ا٭ْننا َننع            

ا٭منَ( ىًنل ٬ََنح ايا َبن١ املٛٝننٛ ١ٝ يًٖنا َ يف ْٚن٘ فآيْنب ٚفكنا يًاننٛتَ         

فااٖهٌ ٚفكنا  ، َ ايغا٥  بْي   َٟٓٚ ايَِإ ٚاملهإايٌٟ تٖٗيٙ ايٌاا َع ا٭م

ؼ ننِٝ :يْننٝام اـُنن٠َ ثٓا٥ٝنن١ ٝنني١ٜ )َننٛا / ٝننا٠ ( تا ننَى  بايٚننٍٛ اٯتٝنن١        

)قاٌ  )َٛا اؿاَٝ /ر ٝا٤ ايَِٓل املاٝٞ ٚاملْاكيٌ( ، ايٛاقع/ر ٝا٤ اي٬ٚاقع( ،

ر ٝننا٤ بعننض ا٫ْفعننا٫ا ايْننًي١ٝ ايننل تعنناْٞ َٓٗننا ايننٌاا َٓٗننا اـننٛف ٚايننرتىى /  

اياْاَٞ  ٢ً ٙعٝي ايي ٛي١ (،)قاٌ ا٭م /ر ٝنا٤ ايَاين١ ٚاملاعن١ (.ٖهنٌا ٜاٛ ني      

 ْْل اـ٠َُ َع ْْل )املَأ٠  ايََِ( ٢ً ايٚعٝي ايعاَٖٟ يًغ١ .
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 -3اٯمننَ/  -2ننن ايننٌاا/ 1ايْننٝام ايينناطٔ يًغنن١ يف  ٝتٝاتنن٘ ا٭ٍبننع ) إٔاننري 

رً ٜاٖنننهٌ ّنننٝاقٗا  ًننن٢ اٍتيننناط اـُننن٠َ باملاعننن١  ر املهنننإ( ٜٖنننري  -4ايَِنننإ/ 

 اي٬ٕنعٍٛ  )َُٓنا(،   ر ايٚنعٝي اييناطين ٚفكنا ملنا ٜنكتٞ :ا٫ْاكناٍ َنٔ  نام اؿنٓ          

َنٔ   ايعام ايََْيٟ )َهاْنا َُٚٓنا( ،   ر املعٟٓٛ َٔ  ام اؿكٝك١  ر َٔ املاىٟ 

اي٥ََ٬ننٞ  ًنن٢ ٙننعٝي اي٩َٜننن١ ايٌاتٝنن١ ايفَىٜنن١، َٚتًننٗا ا٫ْاكنناٍ َنننٔ         ر امل٥َننٞ  

،يْٝننن َ ٚفكنننا  ياًنننو اؿَنننن١ ا٫ْفعايٝننن١  أٟ َنننٔ مننن٬ٍ   ا اإلهننن ر ايْنننً  

ثٓا٥ٝنن١ ٝنني١ٜ  َٚٛتنن٘( اٯمننَايننٌاا بٛٙننفٗا جنن٤ِا َننٔ ايننٓ ٔ / ؼ ننِٝ    ر ٝننا٤)

ٖٚهنٌا ٜاعاٝني ٖنٌا ايْٓنل َنع ْْنكٞ اي ًنٌ ٚاملنَأ٠ يف          ٖٞ ) ٝا٠/ َٛا( ، أم٣َ

انٛتَ   َناٝ٘ ايعا١َٜٖ ٚايياط١ٝٓ .يٝٓيك  ٔ ٍاين١ اينٌاا يف اـنَٚم َنٔ  اين١ اي     

 أٍاىٚا٫ْفَام بعي ايٞٝل ٚايٖي٠ ًٚينو َنا    اإلها  اي١  ر ايل ؿع١ اي ًٌ 

 ٜٖغً٘ َٓٗا ٚفٝٗا . ٜعهْ٘  ٢ً ػَبا٘ ايٖع١ٍٜٛ َٚا إٔ

تاُٛ  ايٓٛ ث٬ث١ ُٝا٥َ ،ّٝ َ ُٝري ايغٝي١  ٢ً ْْكٞ اي ًنٌ ٚاملنَأ٠ ،فًنِ    

ايْنن  ١ٝ  ََٚجٗننا( ٚايكننَا٠٤  ٚناْننت، تعفٝٗننا، َِٓهلننا، تٓفننو َننٔ أّننَٙ) فت، 

أٟ م تهننٔ أٍٝننا  كٝكٝنن١ تًننو ايننل  )تعٗننَ  ننيّ ٙننيق٘  ًنن٢ ايٚننعٝي ايٖننهًٞ   

نإ ٜكن  ًٝٗا( اري إٔ ا٭ََ َغاَٜا  ٢ً ٙعٝي ايََِ ٭ْ٘ ٜٛ ٞ بيعني املْناف١   

 اي١َِٝٓ بٝٓ٘ ٚبل ا٭ثَ ٌٖٚا َٓاّ  يًت١ُٝ. 

رً ٜيننيأ  ٜٚٚننٌ ر  بٝننت ايننانًٛ فٖٝننٗي امَافننا  ًنن٢ ايٚننعٝي اييٓٝننٟٛ ،        

في ( أٚ املاًكٞ اييامًٞ اينٌٟ وًُن٘   )يْٝام باٛجٝ٘ ايه٬ّ ا  املناط  املعًّٛا

َْ٪ٚي١ٝ اَاٚاٜ ا٫ْفعاٍ ٚمحٌ اـ ا  َنٔ بعنيٙ )أىا٠ فٓٝن١ أمن٣َ كًٛ ن١      

فُنننا  َنننٔ ًاتننن٘( انننري إ ايا نننٍٛ وٚنننٌ يف ايٖننن َ ايتننناْٞ َنننع ايفعنننٌ)ٜ٪ٍقين(      

ٝن١ إ ٜٛظنن اْاكاين٘ َنٔ     ٜٚ٪ٍقين( اّا ا  ايٖا َ َٔ انري قَٜٓن١ يفع   في  ،)بل

ٙننٛا املناطنن  ا  ٙننٛا املنناهًِ أٟ باٛ ٝنني ايٚننٛتل بٚننٛا ٚا نني ٖننٛ ٙننٛا        

َ / ا٭ْاٖٞ ) تعاٝيٜ٘ثٓا١ٝ٥  أَاّايٖا َ ْفْ٘ يٌا ْٚيح  ( فٖٓنٗي اْفاا نا   اٯمن

تًننو اياعاٝنني١ٜ  تآاّنن  ٚطيٝعنن١ املٛٝننٛ  اؿُاّننٞ      إٔ رً ًنن٢ ٙننعٝي ايََننِ   
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١ٝ ايٖه١ًٝ اْ٘   ِ َنٔ من٬ٍ بٓٝن١ اينانًٛ     يَمبا ٜاٍٚٛ ايكا٨ٍ َٔ ايٓا  ٌٖا،

ْلنن٘ ايٖننعَٟ يْننٝ ٠َ ايٓنناُ        ، اؾننا٠ِٖ ٖننٌٙ إٔ ٜكٓعٓننا بكىاتنن٘ ايفٓٝنن١     َُْف فكٚننَ 

ٕٚي٠ ا٫ْفعاٍ مما أى٣ ر  اْك ا ٘ ٚؼٛي٘  ٔ تًو اييٓٝن١ اينل ٍمبنا ينٛ أ ٗنا      

يها  ؿَنا٘ ٍٚمبا يٓٚ٘ اؾني٠ ٚايا نٍٛ ٙنٝغ١ َٚٞنُْٛا  ًن٢ ٙنعٝي اييٓنا٤        

ِٖ، اننري إٔ ايكننَا٠٤ ايعُٝكنن١ يًْٓننل تننٛ ٞ بننإ ايا ننٍٛ ٖننٌا جننا٤ َٓاّننيا          اؾننا

ْْننل املْنناكيٌ بً افنن١ ٚنكْنن٘ أٚى نن٘      ر ؿَننن١ ا٫ْاكنناٍ َننٔ ْْننل اؿاٝننَ     

بَا نن١ ٜننيٙ مفنن١ يف مِٜٓنن٘ أٟ ٖننٞ ى نن٠ٛ ر  ايعننٛى٠ ر  ايٛٝننع اي يٝعننٞ ٚاملهننإ     

اؿَننن١ اَنناّ اؿكٝكننٞ ايننٌٟ هنن  إ ٜهننٕٛ فٝنن٘ بغٝنن١ ا٫ّنناكَاٍ َتًُننا تٞننعٓا   

 ثٓا١ٝ٥ ٝي١ٜ هْيٖا ايفعًل عٛاىثُٗا ايٛاقع١ٝ ٚاي١ٌٖٝٓ:

 )ايغٝا  /اؿٍٞٛ (.<)املاٝٞ /اؿاَٝ ٚاملْاكيٌ (   

 يفٚيهننٔ َننٔ ي ٝننن( إ ٖٓنناى رَهاْٝنناا ٫بنني إٔ تاننٛافَ        ) فُننا تٛ ٝنن٘  يننا٠ٍ   

  ٟ ، تننا٤٬ّ ٚطَٜكنن١ رٜيا نن٘ َٛٝننع٘ َننٔ اننري إٔ ٜعهننَ      ايْننٝاقل ايننٛاقعٞ ٚايفهننَ

ج٘ ام اٚ  ٓن ،ْٖٚٗي  ايا ٍٛ يف ايي١ٝٓ ْفْٗا  ٢ً ٙنعٝي ايي٫ين١ ايَِٓٝن١    َِا

با٫مَاف َٔ اؿاَٝ ايٌٟ أقاَ٘ َع ٝنُري املناطن   ا  املْناكيٌ اينٌٟ ىينت      

، ٚأقاَ٘   ًٝ٘ رًا ايَٖط١ٝ )أىا٠ َٕط اري جا١َُ ظَف ملا ْٜاكيٌ ب٘ َٔ ايَِإ(

تٓاكنٌ ى٫ين١ املٞنُٕٛ اً     ٚ ٜن٪ٍقين( فُا بنل يفعنل )ي ٝنن ،      َع ُٝري املاهًِ ،

ٜٛى  املاٝٞ  بععُا٘ ٚأفاىٙ يف أ ٞإ م١ِٜٓ ، يٌا تآاّ  ايً اف١ َع )أْنت(  

بُٝٓا ق٠ٛ ايٓاُ  ًّٚ ١ ا٭ثَ ايًْيب اينٌٟ ٜعنٝٗ فٝن٘ ٫ٜنرتى ين٘ فَٙن١ يًَا ن١        

املعًنننٔ ٙنننَا ١، أٟ  أٚينننٌا تٓاٗنننٞ ََ ًننن١ ايٛىا ننن١ ٚتينننيأ ََ ًننن١ ايكًنننل ايعننناَٖ   

ٞ انٛتَ فٝننَم بٚنٝغ ا٫ْفعناٍ ايْنًيب ايكنا٥ِ  ًن٢ اياُٗنٝٗ         ٜاٚا ي اي  اإلْْناْ

اينٌٟ م ٜٓفنو ْٜنٝ َ    - ٢ً ف ٣ٛ ايَّاي١ -فْيا ّٝ ٠َ  اي١ ايغٞ 

ٖنٌا ايا نٍٛ ايرتننٝيب ظنٌ ٜٗنُٝٔ  ًن٢ اينٓٛ يف فُنٛ          ’ ٢ً َفاٌٙ ايي١ٝٓ 

تعننايكٞ ٜٞننفٞ  أّننًٛ  ر ،ف ننَٜ ايٖننا َ  ًنن٢ اـننَٚم َننٔ اياكََٜٜنن١   أجِا٥نن٘

 ريٝٗننايننٓٛ مسانن٘ ايٖننع١َٜ فكنني  هٓننت ٖننٌٙ ايي٫ينن١ اؾُايٝنن١ إ ػننٌ       ًنن٢ ا
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ايَٖط َِّٜ جن٤ِا   أًّٛ  رٕ رًاملاًكٞ ٚتكِٝ َع٘ تٛا٬ٙ  ٔ طَٜل افل اياٛقع 

َٔ فٞا٤ ايٓٛ َاُت١ً يف اثا٠ٍ ٍاي١ املاًكٞ يف َعَف١ املِٜي ايٌٟ اماِْ٘ جٛا  

 َ٘  ٢ً اـ نا  يف ْْنك  ، َٚتٌ ًيو ٜعٌ ُٝري ايغٝي١ ْٜٝ  رهاُٙايَٖط يف 

  ننٔ ًنَٖننا باٯيٝنناا   أْننا  ٚرصننااـُنن٠َ فٗننٛ م ٜٚننَح بٗننا     ٟ٘ تفنناح آفاقنن ٌاينن

 َِاجٗنا،  ،أْٝابٗنا  َٓٗنا،  قًي٘، ٚايٚفاا ٚايُٞري اهلا٤ ف٬ٞ  ٔ َفعٛهلا )تُٝا٘،

تكنٌ   ٫-ٖٓنا – أُٖٝن١ َْٖبٗا( فٝ عٌ َٔ ب١ٝٓ ايغٝا  ًاا  ْٛيٝٗا، فٗٔ ، َٖٚٙ،

 أٍاىٍٞٛ فاًا نإ ْْل اي ًٌ قني ٕنهٌ بٓٝن١ ايانٛتَ فكْن٘       ُا قي ٜهٕٛ يي١ٝٓ اؿ

هعٌ َٔ ْْل املَأ٠ بٓٝن١ ا٫ْفنَام  فاييٓٝن١ اي ًًٝن١  تنٌ املاٝنٞ بُٝٓنا تٖنري          إٔ

اؿاٝنننَ اينننٌٟ ٜكَنننٌ ايٖنننا َ إ ٜٖنننٗي اْفَاجنننا بعننني تًنننو ايٖننني٠    ر  ا٭مننن٣َ

مننَ يننٌيو هعننٌ أَننَ املاعنن١ فٝٗننا ٫ ؽٚنن٘ ٚ ننيٙ إ نٓننا ْعًننِ اْنن٘ ىاطنن  اٯ   

اْفانناح (اٖاٜافننٌيو جنن٤ِ َٓنن٘ ٭ْٗننا ٫بنني إٔ ؼاننام ر  ْننيَا٤:)ْٛيٝٗا:اْا اْت     

اْفااح  ٢ً ٙنعٝي   (اٖاٜا)َْٖبٗا:اْا اْت :   ٢ً ٙعٝي املاع١ املا ْي٠ باـ٠َُ

 )اؿٍٞٛ /ايغٝا  ( املاع١ املا ْي٠ باـ٠َُ

يغا٥ين١  فع٢ً ايٚعٝي ايياطٔ تييٚ املَأ٠ اٚ احملَى ايفعًنٞ يْٓنل اـُن٠َ ٖنٞ ا    

يف ٖننٌٙ اؿَننن١، بُٝٓننا ْٖننٗي  ٞننٍٛا فعننا٫ يًنُنن٠َ تعٗننَ فا ًٝاٗننا  َننن١          

 إٔٚميهنٔ   يٛيي١ٝ ْٖنٗيٖا  ًٓنا اٚ ٍَنِا  ًن٢ ايٚنعٝي ايْنٝاقٞ يًكٚنٝي٠  َُٛنا.        

 ْٖٗي اؿاي١  ٢ً َْا٣ٛ ايرتنٝ  .

تٖننٗي ا٭فعنناٍ يف ّننٝام اـُنن٠َ  ٞننٍٛا يت٬ثنن١ ٝننُا٥َ       ْٖننَبٗا (: )ْٛيٝٗننا ،

فٗٞ  اي١ رىَام يٖٝٗي ٖنٌا اإلىَنام  ٞنٍٛا     أْت أْاا َٓ كا :)مٔ ايل ٜفَْٖ

 يُٞري ايغٝي١ اهلا٤(

 ًننن٢ املْنننا٣ٛ  فإىَنننام ايٞنننُرئٜ بيعٞنننُٗا َنننٔ إٔ ٜٓفهنننا ٖٓنننا)مٔ ايغا٥ننن  

ايٚٛتٞ ايعاَٖ يهٓ٘ َفَْ بايٕٓٛ  ٍٞٛا( ٜٖٗيإ ؼ٫ٛ  ًن٢ ٙنعٝي املٞنُٕٛ    

غنن١ ٚ ٞننٍٛا اـُنن٠َ ٚايننل   ايننل ػًيٗننا ي  )املاىٜنن١( اً ٜعًٓننإ  ننٔ املاعنن١ اؿْنن١ٝ  
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-ٖٓنننا -ٚينننٌيو ْٜننناٛ   ٝنننُري املناطننن    )اهلنننا٤( ٜفْنننَٖا ٝنننُري ايغٝيننن١

  .ْيَا٤ٙ ، ٌٖا  ٢ً ايٚعٝي ايرتنٝيب يًغ١

ايينناطين( ايََننِٟ فننإ ايْننٝام ايننٌٟ فَٝنن٘ ٝننُري ايغٝينن١  ) اَننا  ًنن٢ ايٚننعٝي

 (ٔبنايٓ  ) احملَى ايفعًٞ يًُاع١ جا٤ مبا ٜآاّ  َٚفعٛهلنا  أٚ ٢ً ْْل اـ٠َُ 

 ٍٞٛا يف اي٬ٚ ٞ فٗٞ تغٝ  بعني إ ؼنَى اٖنيافٗا ،فٞن٬  نٔ ننٕٛ فا ًٝاٗنا        

َع٢ٓ  ،تغٝ   ٢ً املْا٣ٛ ايعاَٖ )ٚ ٝا( تهُٔ يف اي٬ٚ ٞ ْفْ٘ ٚيٌيو ٫بي إ

عاٝني١ٜ َنع )اهلنا٤(    تايًنٍٛ ٚفكنا يتٓا٥ٝن١ ت    ًيو إ  َن١ ايُٞري مٔ )ايٓنٕٛ( 

اييناطٔ َعٓن٢    ر ٛي٘ َٔ ايعناَٖ  ؼ رًيف ّٝام املاع١ اياعاٝي١ٜ،  ياٖٗي ؼ٫ٛ

ْٝنٌ َاعٗنا    ٚرصنا ًيو إ ايٖا َ م ٜكٚي ايٛقٛف  ٢ً اٍتٖافٗا تنٌٚقا اٚ  ْنا   

 مٝا٫ اٟ اّاتُاٍ َفعٛهلا ْْكا باطٓا مبا ٜآاّ  ٚ اي١ اي٬َعكٍٛ.

تٖنٗي    أمن٣َ  فاعٗنَ بٚنٝغ١   أٜٞاٚ َٔ ايُٞا٥َ ا٫م٣َ ايل ؽٛ املاهًِ  

 ْٝام اٯتٞ:ؼ٫ٛ  يف ايْٓل ٜفَْٖا اي

 ؿا٤ أَٚا نإ َغ   رًا                       أملٓا إْٔٛيٝٗا امل١َ٬ 

 ٚأّيا َا ٜٓٗٓٗٓا ايًكا٤    َٖبٗا فارتنٓا ًَٛنا           ْٚ

 تتري ايٓكع َٛ يٖا نيا٤                م تَٖٚا رٕ يَٓا مًٝٓا 

 ٭ٌّ ايعُا٤ٜيأٍٜ ا٭ ١ٓ َٚعياا                    ٢ً أناافٗا ا

 7تً ُٗٔ باـَُ  ايْٓا٤   جٝاىْا َاُ َاا                 تعٌ 

 تكّٛ ٚفكا يتٓا١ٝ٥ ٝي١ٜ هْيٖا ايُٞرئٜ : رً 

 : )ايٓ ٔ /اٯمَ ( 

ٚتعَٗ ٌٖٙ ايتٓا١ٝ٥ يف ايا ٍٛ اٯمَ ايٌٟ ٜٓاا  نٔ اـُن٠َ ٜايًنٍٛ ًينو يف     

)ْننا( اؾُا نن١ يٖٝننٗي   ( َيفنن١    أْننت    أْننا)ترتنٓا، ننيَٓا ( فانناتٞ )   ا٭فعنناٍ

                                      
: َاُ ٠َ :ََْ ١ ،تً ُٗٔ :َِٜي ايً ١ُ ،َٝ  ميٙ اٚ ٙفع١ نف٘ بٝي َفاٛ ١ ،اـَُ :مجع مخاٍ ٖٚٛ َاتغ ٞ ب٘  7

 املَأ٠ ٍأّٗا .
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ؼنن٫ٛ يف ايْننٝام اً ٜٞننٝن ا  َْننا٣ٛ املاعنن١ اياعاٝنني١ٜ ايننل تْننييٗا اـُنن٠َ     

ْٛ ا آمَ َٔ املاع ٖٛ املاع١ املع١ٜٛٓ ايل تكتٞ َٔ ت٬ ِ اـ٠َُ َع ا٫ٝ َاباا 

ّ ايٓف١ْٝ يًنٌاا يانًنل ايتن٠ٍٛ اؿُاّن١ٝ فاٞنعٓا       َعنرتى طيٝعنٞ ٜٖٓنك َنٔ      أَنا

ٖٚننٌٙ ايع٬قنن١ تهْننَ    -اييعٝنني اٯمننَهننٔ ٖننٌٙ املنن٠َ ٖننٛ   ٚي _بنناٯمَ ا٭ْننا ٬قنن١ 

 اياٛقع يف ّٝام  ايي١ٝٓ ايٌٟ مًكا٘ ايع٬ق١ ايْابك١ يف  اياٛقع ايْابل.

 أْا  اْت  ْا اؾُا ١ 

)مٔ /اٯمَ(   ٬ق١ ٝي١ٜ

ْٜنا ٝعٗا اريٖنا فٗنٞ     ٫ٕو إ بعض ايعٓاَٙ ايل ٜيٝ ٗا فعٌ اـُن٠َ ٫ 

 ؽاًن  ٔ ايٛاقع مبا ٜكتٞ :

 : )حنو /اآلخر(  عالقة ضدية 

 فٗٞ عٌ اـ٠َُ ٫ ْٜا ٝعٗا اريٖا ٫ٕو إ بعض ايعٓاَٙ ايل ٜيٝ ٗا ف

 ؽاًن  ٔ ايٛاقع مبا ٜكتٞ :

 ايٛاقع اـ٠َُ

 ّٝ ٠َ اـٛف ٚايكًل :ايا ٍَ َٔ اـٛف ٚايكًل1

 ا٫ّا٬ّْ يًْ ١ ائَِ يف ىٍٚاْ٘ املْاَُ أٟ ا٫ْاٚاٍ  ٢ً فعٌ ائَِ ٚرٍاىت٘

 ايعكٌ ٚايفهَ ٖٛ املا هِ يف  ١ًُٝ ايَٝا :َغاى٠ٍ ايفهَ ّٚٝ ٠َ اي٬ٚ ٞ مما2

 ٚايكيٍٛ مما ٜعين ا٫ياِاّ بكٛاْل اةاُع ٜٛ ٞ باياَُى ٚاـَٚم  ٔ املكيٛف

 ٚفكا ّٝ ٠َ ايٛ ٞ يٌيو ؼْ  اؿَن١ :تٛقع  ٍٚٛ اـٛاٍم َٔ ا٭ ُا3ٍ

 يًكي٠ٍ

:رٜكاف   ١ً ائَِ ٕعٍٛا ََتي ا 4

 اـ٠َُ كثَب

 ايٖعٍٛ باي١َِٝٓ ٚؼَنات٘ ٚأثَٙ ق٠ٛ فعاي١

:ايٖعٍٛ بايهُاٍ مما ٜعين اـًٛى 5

 َعٜٓٛا

مما ىًل ايٖعٍٛ بعيّ ايهُاٍ )ايٓكٛ( 

  َُٔ اي٠ًٌ َٜتيب مبي٠ اّاَُاٍ  ٌٖٚا

 َٜتيب باهاى َُٔ اي٠ًٌ ٌٖٚا

 تْع٢ ايٌاا يا كٝك٘ ٚيف ايغاي  ٜا٢ٕ٬ َُٔ اي٠ًٌ ٜيك٢ َاك٬َ اري َيٍى :6
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 ايٛاقع اـ٠َُ

 .ايٛقت ٚ تع ِ ايٌاا  ٔ رىٍان٘

هلٌا ْٜا ي ْْل اـ٠َُ ايٌاا امليي ١  ٢ً تًْٝب اي٤ٛٞ  ٢ً َُٔ اـٛاٍم 

ايٌٟ ٜع ِ ائَِ اؿكٝكٞ َٔ ؼكٝك٘ يٌا تً ك ٫ّاعا٠ٍ َُٔ املًٌاا امل٪قنت اٚ  

فاغٝن    -َاعن١ َعٜٓٛن١   -ايُٖٛٞ ايٌٟ ْٜا ي  ٢ً مًل ايا يٟ ٝني ا٭منَ   

يٖٝنٗي  ًن٢ ًينو    -املعًنٔ  -كٝل اهلنيف ٚوٞنَ ا٫ّنِ ايعناَٖ     اهلا٤ بعي ؼ

 .  يَٓا مًٝٓا ( ايا يٟ )ترتنٓا ًَٛنا ٚأّيا،

انن   ًن٢ املْنا ١ ايعَٚٝن١ٝ      افاٖٗي  ينا٠ٍ ترتنٓنا ًَٛننا ٚأّنيا اٖاُاَن     

١َ بايا ننيٟ ٛٚايٚننٛت١ٝ ٜٚيْننب ايفعننٌ تعاٝنني املاعننال اؿْنن١ٝ ٚاملعٜٓٛنن١ املّٛنن  

)ًَٛنننا ٚأّننيا ( بُٝٓننا ٜٖننٗي ايفعننٌ      _املفعننٍٛ_ٜ َ ٗننا  ًنن٢ ا٫ّننِ ايعنناَٖ    

 ننيَٓا ص ننا ماٙننا يف بٓننا٤ ايْٓننل اً وننٍٛ ايْننٝام َننٔ املاعنن١ ا  ايا ننيٟ  أٟ      

َنٔ ا٫ٖاُناّ بع٬قن١ اياعاٝنني بنل ا٭ْنا ٚا٫منَ َاعنن١  ا   ٬قن١ اياُٗنٝٗ ايننل         

ايننٓ ٔ /اٯمننَ( ًٚيننو َننا هْنني رْٗننا٤ ايٚننَا  ايننيامًٞ ايننٌٟ تٖننٗيٙ     )ٜكُٝٗننا

- ٔ طَٜل ِٖٚ َاعن١ اـُن٠َ املفاعًن١    - ا يف قاٚي١ يًَٗٚ  َٔ بَاثٓ٘ايٌا

ٚبيا١ٜ ايَٚا  اـاٍجٞ فا٭بٝاا تْري يف تٛتَ قٟٛ بعي ٖي٤ٚ ْْنيب ّنٝ َ  ًن٢    

ا٭بٝاا ا٭ٚ  َٔ ايكٚٝي٠ ٜٖٚٗي ًيو اياٛتَ اْهْاٍا قٜٛنا ٚٙنَا ا  ٓٝفنا بنل     

هٓٗنننا تيْنننب  ايننن١  ػنننَبال اهل نننا٤ ٚايفننننَ فا عنننٌ اينننٓٛ جننن٠ٌٚ ٫تٓ فننن٧ ي  

 ايآفٝٓ أٚ ؼكٝل اهليف ايٌٟ تْع٢ ايٌاا ر  ؼكٝك٘.

َٚع أْٓا ْعًِ إٔ ٚقفآا ت نٍٛ  ٓني املكيَن١ ،فنٌيو ٭ْٗنا املفاناح يًٛينٛم ر         

 ٓنيٙ نُنا ٜكنٍٛ ابنٔ      ايكٚٝي٠ ٚأٍٚ َا ٜكَ  ايُْع ٚب٘ ْٜنايٍ ايٖنا َ  ًن٢ َنا    

ٍٕننٝل ،فٞنن٬  ننٔ نْٛٗننا  تننٌ ايْٓننل اؾنناًٖٞ ايننٌٟ تاُٛقننع فٝنن٘ ايََننُٛ ٭ْنن٘     

ٞ اباعي  ٔ اياك١ََٜٜ ايل انتَ َا ػْيا يف ايْٓنل   َ  اإلّن٬َ اٖناِ   َنا  فنكنت

ب٘ َاٌٚقٛ ا٭ى  يف ٌٖٙ املني٠ ٖنٛ ايٛٝنٛح يف اي٩َٜن١ ٫ٕٚ ايفهنَ اينيٜين م َٜتهنِ        

َننٔ  أًٖنناِْٗاٍْهننِ يف  َننا ًٖننإ ايٖننعَا٤ ياٌبننٌ . َفَٗٛننا ٚاٝنن ا َٚفَٗٛننا يف أ 
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يف ٖننٌا ايٛقننت ايننٌٟ   اإلّنن١َٝ٬َفنناِٖٝ  ٚننَٜٔ ٚمٛفننا َننٔ مننَم ْْننل املينناى٨     

ْٜننع٢ فٝنن٘ ايكننَإٓ ٚ ايَّننٍٛ يايٝننت تعننايِٝ ايننئٜ ٚأٍناْنن٘ ػٓنن  ايٖننا َ َتننٌ     

 اريٙ اـٛض يف اٍَٛ تٖات  ًيو ايفهَ . 

  ننَٚف اهلُٓ)ايْننل، _ٚاـُنن٠َاي ًننٌ ٚاملننَأ٠  _ٖٝننك ايٖننا َ يْننٝام املكيَنن١

مبنننا ٜآاّننن  ٚايٞنننَ  ايٛجنننياْٞ اهلننناى٨ اٚ    ٚايٞننناى( ٚايٚننناى، ٚاينننِاٟ، ٚايٖنننل،

٘ ا٫ْفعاٍ ايٌٟ ىًٛ َنٔ اياُنأ امليإنَ يً نيش      ٜينيٚ مايٝنا َنٔ ايٖني٠ ٫ٚ      ٭ْن

تعكٝي فٝ٘ ٭ْ٘ ٜيعي  ٔ َٚيٍ ا٭م ممنا ٜآاّن  ٚ اين١ اييعني ايَِهناْٞ َٚتًن٘       

ٚٚٝٛح  اهليف ٌٖٚا ٜا٤٬ّ ٚطيٝع١ ايْٓل اينٌٟ ْٜناٛ       ٬ٕاإل أٚ يّ اييٛح  

ايََِ،َتًُنننا تنننٛ ٞ بنننايآفٝٓ اينننٌٟ وننناٍٚ إ ٜيْنننب اًٍ ننن٘  ًننن٢ اؿَنننناا     

ترتنٓننا ًَٛنننا ٚأّننيا،          ، ٚ ننُِ اؿَننن١ باٙننٛاا املنني املٖننيع١ )ْٖننَبٗااي٬ كنن١ .

ملننِٝ ٚاينن٬ّ ٚايرتنٝننِ   اٚفُننا ىًكنن٘  تهننَاٍ ايٓننٕٛ     ْٛيٝٗننا امل٬َنن١ إ املٓننا........(  

فهننن٠َ  اٯمنننَ ًٝٗنننا ٙنننٛتا ْٚ كنننا ٜ ٝنننٌ َنننٔ  نننايل اياٛاٙنننٌ ٚا٫يا ننناّ  َنننع       

 .َٚٛٝٛ ا 

ٚتٚننيّ  اّننل ايْننُع ٚاييٚننَ  ننَٚف أمنن٣َ تُٛ ننت  نن  فٞننا٤ ايننٓٛ ٖننٞ     

اينَا٤ ٚا٭يننن ٚ ًن٢ ايننَاِ َنٔ نننٕٛ  نَف ايٓننٕٛ ٜنرتىى يف ايكٚننٝي٠ ننتريا فننإ       

  ً كننٞ بننٌ ىننيّ ٍاينن١ ايٖننا َ يف ايآفننٝٓ    ٚظٝفانن٘ م تهننٔ يانننيّ ايٖننا َ اٚ املا

ٚا٫ْفننَام بعنني ايٞننٝل ٜٚ٪ننني ايْننٝام ٖننٌٙ ايَاينن١ فكنني ٍٚى  ننَف اهلننا٤ ااييننا        

 ُٝريا  ا٥يا  ٢ً اـ٠َُ ٖٚٞ َٚيٍ ا٫ْفَام بعي تٚا ي ايك٠ٛ . 

ٜٚ ننَح ايْننٝام ّنن٪ا٫ ٜٖننهٌ بٓٝنن١ اىا٥ٝنن١ اا٥ينن١ تفننَض ٚجٛىٖننا  ًنن٢ ًٖننٔ          

ٚنَ َنا قينٌ اإلّن٬ّ باٚنَٜٛ ايفنِ؟ ٚملناًا ٜٖني٘  يف         املاًكٞ ملاًا ٜٗاِ ايٖا َ يف  

ىًٛ َٔ بعي اّن ٍٟٛ   يعٌ اؾٛا  عْ  ٩ٍٜآا ٫ ااً  ايكٚا٥ي باـ٠َُ ؟؟؟

 ٓٗنا ٜناْغ ،فكني ننإ اإلاَٜنل       أ ًٜٔاٖهٌ ٚفكا يٓع١َٜ اي٬ٕعٍٛ اؾُعٞ ايل 

ٜٞننعٕٛ ق عنن١ ْكننٛى َعيْٝنن١ يف أفننٛاٙ املننٛت٢ يهننٞ تنناُهٔ اؾتنن١ َننٔ ر  ننا٤ ٍجننٌ    

ايعيا٠ٍ أجَت٘ يٝع ِٖ َْٗ اّٝ ٝكٝٓ ٖٚٛ ايَٓٗ ايٌٟ ٜفٌٚ بل اؿٝا٠ ٚاملنٛا  
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اؿٝننا٠  ر بننٌيو ٜنناُهٔ املننٛت٢ َننٔ ايٛٙننٍٛ ا  ًيننو ايعننام َننٔ ىٕٚ ايَجننٛ     

ٕ م ْٜا ٝعٛا ايعيٍٛ َٓٗنا   إٔ رِْٗايل ٜعٕٓٛ  َاٌبنٌبل بنل ايعناملل     فْنٝ ٝٛ

٢ ايننل تَنننِا يف أًٖننإ ايعننَ  َننٔ أَننا اييٓنن هلننِ ا٫ّنناكَاٍ اٚ ايَا نن١.  ٫ٚ ٜهانن

،فنناهُٔ يف ايفننِ َٚننا ٜٛٝننع فٝنن٘ يٝٓكننٌ ٙننا ي٘ ىْٜٝٛننا ا   ننام     ا٭ّنن ٠ٍٖٛننٌٙ 

امليي  قي تَنِا يف ٫ٚ ٝ٘ َْكي١ ايعيٍٛ ر   ام قْٛٔ اري  إٔاً ٜييٚ  آمَ،

٥ََٞ ٕنيٝ٘ بايعنام اٯمنَ، يهنٔ طَٜكن١ ايعينٍٛ ريٝن٘ تناِ  نٔ طَٜنل اـُن٠َ اينل             

َٚتنننننٌ ًينننننو َنننننا ٜفْنننننَ اٍتيننننناط اـُننننن٠َ بنننننايفنَ     ى ر   املننننن٘ ،بِٚاهلنننننا ٜعنننننٛ

ٚاؿُاّننن١،فايا اَٗا بنننايفنَ ٜنننكتٞ ٫ٍتياطٗنننا بْننن١ُ اي٬َعكنننٍٛ اينننل  ٓ ٗنننا 

رً تٖنٗي ؿعن١ اْْن ا  اينٌاا  نٔ ايٛاقنع ر         -أٚ ػَٜيٙ َٔ ٚ ٝن٘  -يًٌاا 

ٕننن٤ٞ أمسننن٢ َٓننن٘ ٚنكْٗنننا بنننٌيو تنننَتيب بكننن٠ٛ  عُننن٢ قّْٛننن١ انننري ٥ََٝننن١    

٫ٕٚننو إٔ ٖننٌٙ اؿاينن١ تٓاّنن  مسنن١ اؿُاّنن١ ايننل  ،   ٠ٛ ٚايٖٓنن٠ٛ فآُ ٗننا ايكنن

ٖٚهننٌا ٜعُنني   -ايفنننَ -ونناٍٚ ايٖننا َ إٔ ْٜننيغٗا  ًنن٢ ػَبانن٘ املٛٝننٛ ١ٝ     

ايٖا َ ر  رطاٍ اـ٠َُ ي٧ٝٗٝ َاًكٝ٘ ر  اَٝن٘ ايفننَ بعني إٔ ٜين  يف أٚٙناي٘      

 امل٘.٦ًٕٝا َٔ اَها١ْٝ ايعيٍٛ َع٘ ا   ام اـٛاٍم ،اٚ ايا ًٝل يف  

ْٜننع٢ فننٔ ايفنننَ ر  تَّننٝه فًْننف١ ايي ٛينن١ ايننل تكننّٛ  ًنن٢ تٛجٝنن٘ نننٌ          

ا٭ََ ايٌٟ ىًٛ َٔ ايكَا٠٤ ا٭ٚ   ،اي اقاا ايٌات١ٝ ٚاؾُا ١ٝ ّي٬ٝ يٌيو 

فإًا ناْت ايكَا٠٤  ، اا أم٣َ تهٖن  ٔ  ُل ًيو املفّٗٛقَا٤ -ايعا٠َٖ  -

اؿُاّنن١ ايعايٝنن١ فننإ    ايعننا٠َٖ تٞننع يف أًٖآْننا َْننكي١ تكننيِٜ ايا ننٌَٜ بٓنن ٠      

املْاٍاا ايُٖٛٝن١ املياهن٠َ ين٘ ػعًٓنا ْن٪َٔ مبنا تٓفناح  ًٝن٘ فهن٠َ  نٌاٍ ا٫قنرتا             

َٓنننا ٭ْٓنننا ْاُٝنننِ بكنننيٍاا ْهننناى بٗنننا ننننرتم ايٚنننفاا اييٖننن١َٜ يٓٚنننٌ ر   نننام     

اـننٛاٍم قنني٠ٍ ٚ عُنن١ فعننٌ ٚرًا بنن٘  ننٔ طَٜننل تًننو ايكننيٍاا ايننل ْٜننع٢  ننٔ            

َُٝ ب٘  طَٜكٗا ر  تٞنِٝ ا٭ْا ٚايٓ ٔ إٔ ٜٖهٌ اهليف ا٭ ُل ٚا٭ق٣ٛ ايٌٟ ْٜ

ٖننٌا ايفننٔ ،فٝ ٚننٔ ْفْنن٘ ٚمجا انن٘ َننٔ راننا٠ٍ اـٚننِ بعنني إٔ ٜننَبب قننيٍاتِٗ         

بنننايك٣ٛ انننري اييٖننن١َٜ فٝٞنننُٔ أَنننَٜٔ ُٖنننا ؼٚنننل  نننيٚىِٖ ٚرمافننن١ اـٚنننِ    
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     ِ ٚايننل ٜ٪َٓننٕٛ بٗننا رمياْننا     ،  فاا ننٍٛ تًننو ايكننيٍاا ايننل ٜاعُنني ْْننياٗا ريننٝٗ

انننري إ  ؼُنننِٝٗ َنننٔ اياننننيب ايعٖنننٛا٥ٞ يغننناٍاا اٯمنننَٜٔ،   َ ًكنننًا ر  تعٜٛننن٠ٌ

 ْإ واٍٚ إ هُع ايفهَ اينيٜين ٜٚتينت يًنٚنِ إ ايكن٠ٛ اينل ٜاُاعنٕٛ بٗنا        

بٗننا ٜٖننيٕٚ  ٫تفنناقَِٗنٔ اهلل ٚيننٌيو ٖننٞ ماٍقنن١  ًنن٢ ايننيٚاّ َتًُنا ٖننٞ تعٜٛنن٠ٌ   

ّنً ا٘   ايٛا ي ٜعنُِ   اإلي٘فِٝٗ ايٍَّٛ املٓان  َٔ  إٔمٛ ايَٓٚ ٫ُّٝا  أٍُِٖ

،فاجاُعننت يف ٖننٌا ايْٓننل تٗيٜنني اـٚننِ َٚننيح ايَّننٍٛ ٚايتٓننا٤   ا٭ْٚنناٍبٓٚنن٠َ 

 :ا٫ْٚاٍ ٢ً َٛقن 

 ٚنإ ايفاح ٚاْهٖن ايغ ا٤   تعَٝٛا  ٓا ا اَُْا             فكَا

  ٜعِ اهلل فٝ٘   َٔ  ٜٖا٤     فاٙ ٚا ؾ٬ى ّٜٛ              ٚا٫

 ٍٚٚح ايكئ يٝٓ ي٘ نفا٤                     ٍّٛ اهلل فٝٓاٚج ٌٜ ٍ

 ٜكٍٛ اؿل إ ْفع ايي٤٬     اهلل قي أًٍّت  ييا            ٚقاٍ 

 فكًاِ ٫ ْكّٛ ٚ ٫  ْٖا٤       ٕٗيا ب٘ فكَٛٛا ٙيقٛٙ        

 8ِٖ ا٭ْٚاٍ  َٝاٗا ايًكا٤       قاٍ اهلل قي َْٜا جٓيا         ٚ

ا  قنننا٥ِ بنننل قنننٛتل ٜفنننرتض رٕ ايفهننن٠َ ايعاَننن١ هلنننٌا ايغنننَض تيٓننن٢  ًننن٢ ٙنننَ

املاًكننٞ إٔ  تننٌ ر ننياُٖا جاْنن  اـننري أٚ اؾاْنن  املعانني٣  ًٝنن٘ ايننٌٟ وننَٜ         

ايٖا َ  ٢ً إٔ هْي َٛٝع٘ فٝ٘ ب َم كاًف١ ٚانري ظنا٠َٖ قني تٚنٌ ر   ني      

اإلٜٗاّ ٫ُّٝا  ل ٜعُي ر  رظٗاٍ ٙٛت٘ ايعايٞ ايٌٟ ْٜهت أٟ ٙنٛا آمنَ ينٌا    

ي  قننن٠ٛ ايٓننناُ  ّٚنننٝ َت٘  نننٌ ايٖنننا َ فهنننَا ٜغٝننن  ٙنننٛا اـٚنننِ يف ايغايننن  بْننن

ٚ اطفن١ ، فٝفننَض  ًنن٢ ًيننو ايْننٝام  ننيٚى م انن٘ اييفا ٝنن١ ايننل اٝيننت ٙننٛا  

 املاًكٞ اييامًٞ أٚ اـِٚ .

ؼَى ايٓٛ باػاٙ ؼيٜي َكٚيٜا٘ يف  َنال ا٭ٚ  جْنيا  اين١  نيّ    

ٔ ٖٚٛ ايٓاُ  ا٭قن٣ٛ اينٌٟ اْٚنيت فهن٠َ ايٖنا َ  ًن٢ ػْنٝيٙ فاؽنٌ َن          –ايَٝا 

افاانناح ايْٓننل بايٖننَط ايننٌٟ تَتنن   ًنن٢ اياٗيٜنني اٚ ايفعننٌ  ايْننًيب َننا ٜننيل اثننَ  

                                      
  26:َٕح ىٜٛاْ٘ : 8
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فعننٌ املٗ ننٛ يف ْفْنن١ٝ ايٖننا َ ٚا اننياّ ثنن٠ٍٛ اٞنني٘ يٝكننٛىٙ ًيننو ر  اّننافَاش        

ا ْنني٠ يف  قنني٠ٍ ٙننا   ٕنن ١ٓ ايٓكُنن١  ًنن٢ املٗ ننٛ َْنننًَا اي اقنن١ً ايععُنن٢ امل 

ج ٜننٌ ..(  يعنن٠ِ َننٔ اهلل ، ٚ عُانن٘ فُٝننا َننٓ ِٗ َننٔ أَننٍٛ اٝيٝنن١ )ا   (املًننو )اهلل

ا٭ْٚننناٍ ..( يف ؼٜٛنننٌ ا٭َنننٍٛ يٚنننا  مجا اننن٘  ٚقننن٠ٛ ىْٜٝٛننن١ )ٕننننٛ ايَّنننٍٛ ،

فهاْت مبتاب١ ،  فك٢ًَ َٔ م٬ٍ ًيو بعض املياى٨ ايل ٜاًْح بٗا  املًِْ امل٪َٔ

ايفَٙننن١ اينننل ٜعننن  بٗنننا  نننٔ ايفهنننَ اينننيٜين ٚاإلمينننإ اينننٌٟ ٜا ًننن٢ بننن٘ فكننني ٍاح  

ٓٚننَٖا  ًننِٝٗ يٝ ْنني  اينن١ ؼننٍٛ  يف فهننَ ايٖننا َ    ْٜنناععِ تًننو ايكنن٠ٛ ْٜٚا 

املاىٜنن١  املاْنن١ُ يف قيٍتنن٘  ًنن٢ اياٗيٜنني ايننل ؽٝننن اؾنناًٖٞ ٚقا٦ننٌ ،فاـ ننا       

اً ينٛ ننإ املٖنَى ىناف      نإ َٛجٗا يًًُُْل أنتنَ َنٔ اـٚنِ  اؾناًٖٞ ،    

املعنَٚف  ٓني اؾناًٖٝل مبتنٌ      –ٖٚهٌا اّاعاض  ٔ اياٗيٜي  اهلل ٫تيع ايٍَّٛ ،

بكنني٠ٍ اهلل ٚ عُانن٘ ٖٚننٌٙ ٫ ٜكٓننع بٗننا املٖننَى، ناْننت ٖننٌٙ ٖننٞ     -اؿاينن١  ٖننٌٙ

اؿَننن١ اٚ ايٓك نن١ احملننٍٛ ايننل ٜننيٍٚ  ٛهلننا ايننٓٛ اً  تننٌ اؿَنٝنن١ ٚاييا نن      

ا٭ًٙٞ أَا اؿَن١ ا٭م٣َ فٗٞ ايعَٓٚ اياٛثٝكٞ ياًو اؿَن١ ايل أتا نت  

ٛقنن ٚ يتن٘  ٓني    ي٘ اّناعَاض ايفهنَ اإلّن٬َٞ، َتًُنا ا اُنيٖا ينٝععِ ٕني٠ امل       

املٗ ٛ يف ايٛقت ايٌٟ ميتٌ ْك ١ ايا ٍٛ يف املٖا َ ٚاط٦ُٓإ ْفٓ ايٖا َ بعي 

( ايننٌٟ ٜكننن ْكننٝض فعننٌ اـٚننِ يف إٔ أطَبٗننا  اظٗنناٍ ٙننفاا ٚفعننٌ املُننيٚح )

فنننكٚ ٢ َ ٦ُٓنننًا باتيٝنننت ٬ََنننح ايٓيننن٠ٛ يف ٕننننٛ ايَّنننٍٛ   ، افننن١ ؼَناتننن٘ ن

     َ جنا٤ ًيننو    ٚى نِ ايَّناي١ ايْنُا١ٜٚ،    َْٚناْي٠ ا٭ْٚناٍ ين٘  قن٠ٛ  يف تفعٝنٌ ايٓٚنن

بكّننًٛ  ٫ ىًننٛ َننٔ محاّنن١ ا٫ْفعنناٍ املاُتًنن١ يف ايافِٜننع ٚاياٖنن ٝع  ٫ّننُٝا       

 ،  يكنن٠ٛ ا٭ْٚنناٍ ٜكابًننٗا اؿ نن١ ٚاياننيْٞ يٖنننٛ املٗ ننٛ أبننٞ ّننفٝإ ٚاملٖننَنل 

 ٚنٌ َٔ ٜٖ    ِٓٗ املٓا٠َٙ.

ييٚ اؿًكن١  ٜعَٗ ايا ٍٛ َٔ اـ٠َُ ا  ايفنَ َعاُيا  ٢ً ٠ٍٛٙ اـٌٝ فا

 اـُنن٠َايَاب نن١ بننل ايفٓننٝل نٖه٬ نٛيهٓٗا َهًُنن١ ؾاْنن  املاعنن١ ايننٌٟ جْننيت٘         

جاْن  ايكن٠ٛ  جاْن     )مما ٜعين إٔ ايٖا َ ٍنِ َٔ م٬هلا  ًن٢ رظٗناٍ    َُْٞٛا ن 
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ف املننا أ  نن  ايعَبننٞ بفَّنن٘ َتًُننا ٕننهًت  ٓٚننَا َننٔ  ٓاٙننَ َاعانن٘         املاعنن١ (،

 ٍ رًا َنننا فننناُ يف ّنننيام أٚ رًا أطننن٣َ   ٚقٛتننن٘ َٚٚنننيٍ فنَٙ،فٖٝنننعَ بٖٓننن٣ٛ ا٫ْاٚنننا

ٗا ر  َها١ْ ا٫بٔ  أٚ ايِٚج١ ٍمبنا  اٯمَٕٚ  ًٝٗا ٭ْٗا ؼاٌ َها١ْ يف ْفْ٘ تكَب

يٌيو تييٚ َه١ًُ يَ ١ً املاع١ اؿ١ْٝ فٞن٬  نٔ املاعن١ املعٜٓٛن١ اينل هْنيٖا       

ايفنَ،َع٢ٓ ًيو إٔ  اـٌٝ تٖهٌ ايْٓل ايَابب أٚ اؾَْ اياُٗٝنيٟ اينٌٟ َنَ    

ين٘ ر  ًينو اؾنٛ ايتنا٥َ، ٚميهنٔ  نيٖا بٓٝن١ اـًنٜٛ َنٔ  نام اـُن٠َ            َٔ م٬

مبنا  اًهنإ َنٔ    -بٗنيف تتيٝنت ايتُٝن١   -ر  ايفنَ بْٓل ٫ ىًنٛ َنٔ ايَٜٚن١    

( َنا ٜنيمٌ  َنٔ م٬ين٘  ر      ى ، ينٌا اؽنٌ َنٔ ايفعنٌ ) نيَٓا     ًيو ايكاِّ املٖرت

ٟ  (غ إٔ ايفعننٌ ٜآاّن  َننع ايفعننٌ ) فننت ٚامل٬ نن ٖنٌا ايْٓننل ،  ىمننٌ بنن٘  املنن٘  اينٌ

فهنن٬ ايفعًننل َٜنننِ     ٓاٙننَ بٓا٥نن٘ ٚأىٚاتنن٘ ايفٓٝنن١ .   َننٔ م٬ينن٘  ايٓٚننٞ اٚ ٕننُهٌ  

َعٜٓٛا  ٢ً  اي١ ايًْ  ،ايل تٞف٢  ٢ً املعام ر٫ إٔ ا٭ٚ  َنٔ فعنٌ اي يٝعن١    

ٚي٬ٖاُناّ جننا٤ َفع٫ُٖٛننا امسننا   ؼنيٜا بُٝٓننا ايتنناْٞ َنٔ فعننٌ اإلْْننإ ؼننيٜا ،  

ٚايفعٌ ا٭ٍٚ جنا٤ ٚفكنا يْنٝام من ٟ      َٔ ا٭ََ ،ظاَٖا بٗيف ايرتنِٝ ٚاياتيت 

٭ْ٘ ٜٖٗي ََ ١ً  يٍٛ َ٪قت قي ٫ تعاُي  ٢ً اي١ٜ٩َ اياعَٜف١ٝ يًٓٛاُ  بكيٍ َا 

بُٝٓا فعٌ ايعنيّ ايفننَٟ   ; ملا ّٝ٪ٍٚ ريٝ٘ ا٭ََؼٌُ َٔ ْْل بٓا٤ قٛا ي ىٍاَٞ 

ايتناْٞ  فًٛ   ٢ً ايَٖط١ٝ مما  اِ يف ْْك٘ ايانٝري ٭ ني ا٭َنَٜٔ رًا   نِ    

 ل ايعيّ ،بٗنٌا املْنا٣ٛ قنَ  اهلنيف ر  املاًكنٞ بعني إٔ ٍُ  فٝن٘  ٓٚنَ املفاجنك٠          

، َٚنننٔ  يننن٬٦ ٜا نننٍٛ ايْنننً  يف  نننيَٓا ر   ايننن١ ايْنننً  ْفْنننٗا يف ايفعنننٌ  فنننت  

أٚ فَاْْننننٛا ٍاّنننناٝٞ  Greimasنَميننننأ املعننننَٚف إٔ املَبننننع ايْننننُٝٝا٥ٞ  ٓنننني  

François Rastier   ُٜٛنننن ننننٍٛتٝٓ  أٚ ايُٓنننًٛم اياكّْٝنننٞ  ٓننني جJosef 

Courtès  ناياٞنناى ٕٚنني٘  ٜاٞننُٔ فُٛ نن١ َننٔ ايع٬قنناا ايي٫يٝنن١ ٚاملٓ كٝنن١

 ١9اياٞاى ٚاياُٞٔ، ٜٚا كنل ٖنٌا املَبنع ايْنُٝٝا٥ٞ  ًن٢ َْنا٣ٛ اييٓٝن١ ايعُٝكن        

                                      
ٌ  ،   ايٓكنني ا٭ىبننٞ اؿننيٜ  َننٔ احملانننا٠ ر  ايافهٝننو     ٜٓعننَ:  :9   ُننإ،   ىاٍ املْننري٠ يًٖٓننَ ٚاياُٜٛننع   ،ربننَاِٖٝ قُننٛى مًٝنن

 1ط 2003ّ،
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فٗننٛ ايننٌٟ ٜٛينني ى٫٫ا اـ ابنناا ايْننَى١ٜ  ًنن٢ َْننا٣ٛ اياُعٗننَ        ،   ٚباياننايٞ

فاملكاٍب١ ايُْٝٝا١ٝ٥ تي ن  ىا٥ُنا  نٔ     ايٓٚٞ أٚ  ٢ً املْا٣ٛ ايْ  ٞ. َٚٔ ٖٓا

 ،   ٚ ؼناٍٚ أٜٞنا ٍٙني َٓ نل اياٛاٙنٌ ٚاإلبن٬ش       ،   نٝف١ٝ اْيتام املع٢ٓ ٚايي٫ي١

ٚايهٖننن  ننٔ ايكٛا نني ٚايكننٛاْل ايٚنن١ٍٜٛ ٚايا َٜيٜنن١ ايتابانن١ ايننل تننا هِ يف          

 .ّٝاُفٌٚ يف ٌٖا ايٓٛ اا٭جٓأ ٚا٭ْٛا  ٚا٭صاط ا٭ىب١ٝ .ٌٖٚا َ

 نٔ طَٜكٗنا بنل    اينل   ا َ بٍٚٛت٘ بل املٓ ك١ٝ ٚاري املٓ كٝن١ ، يكي مجع ايٖ

نٝن ٜفنَ بفَّ٘ ٜٚيٝح ي٘ ايعيّ ، فٛافل باملٓ ك١ٝ بل ايفهَ ٚايٛاقع  بكًّٛ  

ايَٖط،فإًا نإ املُآنع ٫ ميتنٌ يف ايٛاقنع فنإ َنٔ اؾنا٥ِ إٔ ٜاٚنٍٛ يف اينٌٖٔ         

اي١ٍٜٛٚ تًو  نن بُٝٓا  ،فًِ ٜفٛا  ٢ً املاًكٞ ف١َٙ اّاتُاٍ فُٛ ١ اؾ٥ِٝاا

املآنناقض ٫ ميهننٔ تٚننٍٛٙ يف ايننٌٖٔ ،ٚهلننٌا اباعنني  ٓنن٘ ٫ّننُٝا مننٔ اَنناّ ايفهننَ      

 اإل٬َّٞ ايٌٟ َٜنِ  ٢ً ايٛٝٛح ٜٚياعي  ٔ امليايغ١.

-ٖٓنننا -ٓٝننن١ املاعننن١ املعٜٓٛننن١ اينننل تاُتنننٌ فاـٝنننٌ تٖنننهٌ  ٓٚنننَا آمنننَ يف ب

 بايتٓا١ٝ٥ ايٞي١ٜ :

ا ٜ٪ًٖننٗا يعًُننٗا ٜٚعننُِ فٝٗننا املاعنن١ يف    )ايننٓ ٔ /اٯمننَ ( يننٌيو  ٖنني هلننا َنن   

ايا يٟ ايٌٟ وكل ي٘ ا٫ْاٚاٍ  ٢ً اٯمَ ،َتًُا ٜعُِ ايَٖط ايٝكل َٔ قي٠ٍ 

مماًهاا  ٚي١ ايٓ ٔ ََن٠ِ باـٌٝ َا فٝٗا َٚا  ًٝٗنا ،اٚ ممنا واُنٌ تٚنٍٛٙ     

ايفٛٝن٢ يف   امليااان١،  ايكن٠ٛ،  فٝٗا ماٍم اإلطاٍ ايٓعَٟ املَّّٛ باييٚاٍ  )ايْنَ ١، 

رٍٖا  اٯمَ ( ٌٖا َا تٓفاح  ًٝ٘ ايي٫٫ا يف ث٬ث١ أبٝاا  اّاعَض فٝٗنا   املهإ ،

َٗنناٍاتِٗ يف ايفَّٚنن١ٝ  ٓنني ايكانناٍ ،فننإًا  َننا اّننافَش َننٔ جاْنن  املاعنن١ تا ننٍٛ          

ٌ )ٚنكْن٘ ٖٝكٖنا بًفعن١     (جٝناى )اـٌٝ ر   يٚن٠ٍٛ ٚاقفن١  انع ايٓناظَ  نل       (مٝن

املٛاجٗنن١ تٓاٗننٞ اهلٝننك٠  اٚ ايٚنن٠ٍٛ   تْنناعي يًُٛاجٗنن١ ٚايٓننِاٍ بُٝٓننا  ننل تهننٕٛ ب    

اؾ١ًُٝ املاغٍِ بٗا يٝيمٌ ر  اؿاي١ ايل تٓاّن  بٓٝن١ ايكن٠ٛ ٚ نيٖا ينٌا تعٗنَ       

َفَى٠ اؾٝاى ق١ًُ ظٛاْ  ايك٠ٛ ٤ٕٞ٫ٚ اريٖا، ٚنكْٗا ٚٝعت ياُاٛ نٌ 

َا يف ايٓ ٔ َنٔ ْنٛاُ  ّنً ١ٜٛ ٚقٝناى٠ ف٦ٜٛن١  اًنو ايكن٠ٛ يف ٚ ني٠ ٚ اّنو،          
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ِ َننٔ نْٛنن٘ ا نني تننيا ٝاا املاعنن١ املا ْنني٠ يف تتيٝننت املُاًهنناا    ٖٚننٌا  ًنن٢ ايننَا 

ًٚيننو َننا هًنن  ايْننعاى٠ فاْنن٘ ٜننيٍ  ًنن٢  اينن١ تننٛتَ تعٖٝننٗا ايننٌاا َننع ايننٓ ٔ        

ِ فعنٌ ٍٚمبنا َياااان٘ )أَنا     َا ْي٠ يف  اي١ ايرتق  املْاَُ ٚاْاعناٍ فعنٌ اـٚن   

ََٝ ايْنٝام       (تعَٝٛا ٚفكنا  ًٚيو َا هْي ايٖكا٤ فٓٚيح أَناّ َعنرتى مفنٞ ْٜن

ايل تٞنُٔ ايٓٚنَ يًنٌاا ٚاؾُا ن١،      يتٓا١ٝ٥ )اؿاَٝ /املْاكيٌ ( بْعاى٠ ايك٠ٛ

 َع٢ٓ ًيو :  اي١ ا٫ٝ َا  ٚبعي ؼكٝل ايَٓٚ َُٓا َٚهاْا.ٚايٖكا٤ يف 

تا ٍٛ ايٌاا  يف ائَِ اؿايٞ ا : ] ايٌاا ٚايٓ ٔ  اًنو َْنيياا ايٓ ناح    

ٕ ْٜننٝ َ  ًٝٗننا اياننٛتَ يعننيّ  ٚيهننٔ يف ايٛقننت ْفْنن٘ ٫بنني ا  ←ايْننعاى٠( )ٚايٓٚننَ

   ٘ فنناملَبع  ،   ؼكٝكنن٘  ٖٚننٌا ٜعننين اْٗننا ٚاملٛٝننٛ  تننيمٌ يف طننٍٛ   )ايٖننكا٤( . ٚ ًٝنن

 ، ايُْٝٝا٥ٞ أٚ ايًُٓٛم اياكّْٝٞ يف ايكٚٝي٠ َيين  ٢ً ثٓا١ٝ٥ ايْعاى٠ ٚايٖنكا٤ 

َتًُنا ػْني يف املكيَن١ ٚعْن      -ٚهلا  ٬ق١ ٚطٝي٠ ظيي١ٝ املاٝٞ ٚاؿاَٝ 

٫ّنننُٝا يف ٖنننٌا ايْٓنننل.  -جٗننن١ ٚجييٝننن١ اؿاٝنننَ ٚاملْننناكيٌ  َنننٔ -ايا ًٝنننٌ 

 ،  ٜٚعين ٌٖا إٔ ايٖا َ    أبٝاا ايكٚٝي٠ ٜانكٍجح بنل  نايل ايْنعاى٠ ٚايٖنكا٤     

 ٚاؿاَٝ)ايٖننننننننكا٤(. ايْننننننننعاى٠()ًٚيننننننننو  نننننننن  َُننننننننٓل َايننننننننآٜل: املاٝننننننننٞ 

 (قنننٛتِٗ( ٚاملْننناكيٌ )ايٖنننكا٤ باطٓٝنننا  اؿاَٝ)ايْنننعاى٠ باطٓٝنننا ٖٚنننٛ ْٜننناعَض   

 ايا ٍٛ يف تٛتَ. ًيو تَق  يف َاُعَٗا

اؽٌ بعض ا٭يفاظ ايل اً   ايْٓل ايفنَٟ بايٓفٓ اإل٬َّٜٞٚٓاكٌ ا 

هلل فٝ٘ َٔ ٜعِ ا ،فاٙ ٚا ،اْهٖن ايغ ا٤ ،ايفاح ،ؼٌُ فهَٙ)ا اَُْا

ََ ُف٬ُ ]فايع٠َُ اٍتي ت بايْٝام اييٜين  ..(ٜٖا٤.... َُ ِٚ اْ َا َْٝت ُأ ْٔ َ ِا ايَي َُ َٓاَح ُف  جل

 َ ٌِ ًَٝ  َ ٌَ َٕاَن ِٕ اهلُل  ًَا ُفِإ ْٝ َِٛ  َم ْٔ َتُ  ََ َٚ َُا  ِٗ َِٛف َب َّ َٜ  ْٕ َ٘ ُأ ْٝ ٚتٓاٜ َع ايكَإٓ  10ًُ

ُْٓو َاُ ا٤َُىٌ  يف  َٓا َ  َْٖف ٌَا ُفُه َٖ  ْٔ ََ  ١ًُُ َْٓت َفٞ ُاْف  11]ُيُكْي ُن

                                      
 (158اييك٠َ :) : 10
 (22م :): 11
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 ،   ايينا٤ )َٔ امل٬ نغ إٔ ايٖنا َ قني ُاٚم يف ْْنك٘ ٖنٌا بنل ا٭ٙنٛاا اةٗن٠ٍٛ         

ّ  ،   ِٝٚامل ٍ  ،   ٚاين٬  ،   ٚا٭ٙنٛاا امل١ُّٛٗ)ايْنل   ،   ٚايعنل....(  ،   ٚاينَا٤  ،   ٚاينيا

 ٚا٭ٙننٛاا احملاٜنني٠ ،   ٖٚننا٤ ايْننهت أٚ ايٛقننن...(  ،   ٚاؿننا٤ ،   ٚايٚنناى ،   ٚايٖننل

بٝي إٔ ا٭ٙٛاا امل١ُّٛٗ أقٌ َٔ ا٭ٙٛاا اة٠ٍٛٗ. ٜٚعنين ٖنٌا إٔ    ،   )اهل٠ُِ...(

ٚايعهٓ ٍأٜٓاٙ يف ابٝناا   ،   َٔ ب١ٝٓ اؿَن١ ر  ب١ٝٓ اهلُٓ ايٖا َ نإ ٜٓاكٌ

ايفنننَ  أبٝنناايف  ننل تا ْنني  ،   املكيَنن١ اً بننيا أقننَ  ر  اهلُننٓ ٖٚنني٤ٚ ايننَٚح   

     ٞ فكني  تٓٛ نت ا٭ٙنٛاا  يف     ،   بهْٛٗا أَٝنٌ ر  اؿَنن١ ٚٙنن  ايفعنٌ. ٚباياناي

     ٕ ٚايٖنف١ٜٛ   ،   هلُن٠ِ ٚاؿٓ َٜن١ َنع ا   ،   ايكٚٝي٠ َا بنل ا٭ْفٝن١ َنع اين٬ّ ٚايٓنٛ

ٚاؿًك١ٝ َع ايعل ٚاؿا٤... ،   َع اييا٤ ٚاملِٝ

٬ٜٚ ننغ نننٌيو إٔ ا٭ٙننٛاا املا٥عنن١ أنتننَ تننَىىا يف بٓٝنن١ ايكٚننٝي٠  َُٛننا     

ٚبعنننيٖا تنننكتٞ ا٭ٙنننٛاا ايَمننن٠ٛ   ،  ....( ٚايٓنننٕٛ ، ٚايٝنننا٤ ، ٚاملنننِٝ،  ٚايننن٬ّ،  )اينننَا٤

 ،  ٚايٚنناى،  ٚايٖننل،  لا٫ اهانٝنن١ ّننٛا٤ أناْننت ٙننفري١ٜ أّ اننري ٙننفري١ٜ )ايْنن

 ، ٚاهلُنننن٠ِ ، ٚايننننياٍ، ٚتعكيٗننننا نننننٌيو ا٭ٙننننٛاا ايٖننننيٜي٠ )اييننننا٤ ، ٚاؿننننا٤....(

 ٚايكاف...(.،  ٚاياا٤، ٚايهاف

يغنننال -أٜٞنننا -ايفننننَٟ ٖنننٌا َنننٔ ايْنننٌٗ إ ٬ٜ نننغ ايٓاقننني يف  ايْٓنننل   

ٚجاًٖٝنن١ فاٞننعٓا بٓٝنن١ ايًغنن١ ا٭ٚ   ًنن٢ ٕننفري ٝننُريٟ ا٫تٚنناٍ ٚاٚ       ،رّنن١َٝ٬

 ،فٝٓا ا اَُْا ، فكَٛٛا ٙيقٛٙ (،ْٚا اؾُا ١ ) ٓا، فاٙ ٚا ، تعَٝٛا ،)١ اؾُا 

(  فاًا نإ تُٗٝٗ اٯمَ بُٞا٥َ ايغٝي١ ٜعٞي  اي١ املاع١ ايل تْٝ َ  ٢ً يٓا

ايٌاا، فكٕ فه٠َ اياٛاٌٙ َنع اٯمنَ  ًن٢ املْنا٣ٛ ايٓعنَٟ  ٓ ٓنا تٚنٍٛ  ٞنٍٛ         

  ِ َهاْٝنن١ َتًُننا تٚننعي فهنن٠َ  اهلننيف ٚتٖنٝٚنن٘ ،ًٚيننو َننا ٜٖننهٌ قننَ  املْنناف١ اي

تٚنٍٛ  اين١ ايانٛتَ اينل ّٖٝنٗيٖا ايٖنا َ أَناّ ًينو ايكنَ   أٟ ٜانٝح ين٘ ًينو             

اننري إٔ  نني٠ ايًغنن١     تُٖٗٝنن٘ اٯمننَ بعنني اّننافَاش ْننٛاُ  ايغٞنن  َْٚننييات٘ فٝنن٘،        

ا٭َننَ ايننٌٟ ٜٖننري ر  ايا ًننٞ    اياٛتَٜنن١ تٖننٗي ٍنننٛىا يف ّننٝاقٗا َتًُننا ّنن٣َٓ ،   

ْفعايٞ ًٚيو ٍٖٔ بيعض َيناى٨ اينئٜ ٫ّٚنُٝا    بيعض ايْٝ ٠َ  ٢ً املٛقن ا٫
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َييأ ا٫ياِاّ ،يٌيو تٖنٗي  اين١ ايانٛتَ يف ايْنٝام اإلّن٬َٞ ّنهْٛا مبنا ٜنا٤٬ّ         

ٚطيٝع١ ايرتنٝ  ٚاملُٕٞٛ .  ياعَٗ يف ايْٓل اؾاًٖٞ .أَا ايْٝام ايهًٞ يًغن١  

منَ ( مبنا   فُٝهٔ إٔ ٜايًٍٛ باًو ايتٓا١ٝ٥ ،رً أْٓنا َاُيٓنا أَناّ ثٓا٥ٝن١ )اينٓ ٔ /اٯ     

تُٞٔ يًٓ ٔ املاع١ املع١ٜٛٓ ايل تكتٞ َٔ تْنًح اؾُا ن١ تعاٝنيا ،انري إٔ ا٭َنَ      

ا٭َننَ ايننٌٟ هعًٓننا   اؾيٜنني ٖننٛ ؼننٍٛ ٙننٛا اٯمننَ ايغا٥نن  ر  َاٚننٌ  اٝننَ ،   

ْٖٗي  ٛى٠ اٯمَ بعي تغٝٝ  ،فٝٗٝك بٌيو قَ  املْاف١ بٝٓ٘ ٚبل اهليف ،ًٚينو  

٠ ايغٞ  ايل ٫بني إ تْنٝ َ  ًٝن٘ ،انري إٔ     َا ٜكَبٓا ر  تٍٚٛ بٌ ٚ ايٖعٍٛ بتٍٛ

ايآنناٜ ٚاؿ ننا ايننل ٜكُٝٗننا يف ٖننٌٙ ايً عنن١ تننٛ ٞ  ًنن٢ ايعهننٓ َننٔ ًيننو         

 َ اٚ ايهنني يف رقاَنن١ اؿ ننا املننكم٠ًٛ َننٔ ايكننَإٓ تننا٠ٍ َٚننٔ ايْنن١ٓ      )،فإنناغاٍ ايفهنن

َتنٌ   ٚاملياى٨ اإل١َٝ٬ّ ايل َاُاٍ ٜاغ٣ٌ َٓٗا فٗٞ م تْٝ َ  ًن٢ مِٜٓن٘ بعني،   

ٖٚنٌا َنا ىًنل تٚنٍٛ  اين١ ايهني اينٌٖين  ٓنيٙ ،فاًنو           هَ اؾاًٖٞ (،ّٝ ٠َ ايف

، َتًُننا ٖننٞ  ايكٚننٝي٠ ٘ٚقننت قٛيننيف  ،ايٚننٍٛ َاُايننت جيٜنني٠ ،م ٜاٖننيع بٗننا بعنني   

  ِ رً ٫ ْْٓن٢  إٔ ايتن٠ٍٛ    ، نٌيو  ٓي اـِٚ ٚا٭جيٍ كاطي١ مُٚ٘ مبنا ٜفٗن

ٜٚع  اقآنا٩ٙ   ايفه١َٜ اإل١َٝ٬ّ جيٜي٠  ًٝ٘ ٚ ٢ً  َٚٙ فاَاتاٍ َياى٩ٖا  قي

ٚفُٗ٘ ٚقا٦ٌ ،ٍٚمبا هلٌا ا٭ََ ا اُي ايٍٚٛ اإلّن١َٝ٬ اؾنا٠ِٖ ٭ْٗنا م ؽاُنَ     

  ِ )ٚ ًنن٢ ٖننٌا  ٙننعٛب١ ايا ننٍٛ ٚايفٗننِ  ٓنني ا٭مَ،  يف ًٖٓنن٘ بعنني َتًُننا نننإ ٜعًنن

ناين ٍأٟ ا٭ُٙعٞ يف  نِٚٙ ٝنعن ٕنعَ  ْنإ اإلّن٬َٞ ا  بنا  اـنري فُنٔ         

ايل تع٣ِ ر   يّ اماُناٍ ايفهنَ اإلّن٬َٞ    ٜكَأ يغا٘ اإل١َٝ٬ّ هي  اي١ ايهي 

٫ّنُٝا مجنٌ    يف كًٝا٘ ايٖع١َٜ بعني  ( ًينو ا اُناى اؾُنٌ اـ ٜن١ اؾنا٠ِٖ      

..(ايننل تيننيٚ  ٚقنناٍ .... ...فكًاِ ....ٕننٗيا.. ...ٜكننٍٛ اؿننل. .اؿهننٞ )ٚقنناٍ اهلل..

ٍٙٛا جا٠ِٖ مما ٜٖهٌ تٍٚٛ  اين١ اتهنا٤ تفاكنَ ا  ايْٓنل ايرتننٝيب ايفعناٍ اٚ       

 ايٚننٍٛ ايٌٖٓٝنن١ ايننل تكننّٛ  ًنن٢ تَنٝنن  ّننٝاقل َتًُننا ٚجننيْاٖا يف َكيَانن٘ ،       

َعٓن٢ ًيننو إ ٕننٜٛ اهلننيف اٚ    ا٭َنَ اينٌٟ هعًٓننا أَناّ ٙننٍٛ ااًيٗنا جننا٠ِٖ.    

اياعاٌَ  اياكََٜٟ َع اٯمَ َنٔ جٗن١ َٚنع احملنٝب ٚامليناى٨ اإلّن١َٝ٬ َنٔ جٗن١         
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تَنٝيٗنا ،َٚنٔ املعًنّٛ إٔ    أم٣َ أى٣ ر  اْعياّ ايهتاف١ يف اي٠ٍٛٚ ايٖنع١َٜ ٚ نيّ   

نتاف١ اي٠ٍٛٚ ٚاَاباٗا ٖنٞ َنٔ مسناا ايٖنعَ اؾٝني .َٚنع ًينو لني يف بعنض          

ٙنننٍٛٙ أْٗنننا ٫ ؽًنننٛ َنننٔ ٖننن٣ٛ ايٖنننا َ يف رٕنننَاى َاًكٝننن٘ يف ايعًُٝننن١ اإلبيا ٝننن١  

ٚجٌب٘ ٚتٛاًٙ٘  ٔ طَٜل )نَْ اياٛقع ( أٚ ا٫ْاعاٍ املفانٛح اينٌٟ ػْني  ًن٢     

ايننٌٟ ٜع ننٞ جنن٤ِا َُٗننا َننٔ فٞننا٤ ايننٓٛ    ٙننعٝي ايرتنٝنن  ايًغننٟٛ يف ايٖننَط 

ٜتري يف املاًكٞ ٍاي١ َعَف١ جٛابن٘ نٝنن ّنٝهٕٛ )اَنا تعَٝنٛا .. .( انري إ قُٝن١        

ايٖننَط ٖٓننا يْٝننت مجايٝنن١ ف ْنن  بننٌ ٚظٝفٝنن١ روا٥ٝنن١ ،٫ٕ ايْننٝام ايرتنننٝيب  

  تفْننَ (هننَٟ ٜٖننري ر  ا ٕ )رَننا  فٝنن٘ ٜٖننري ر  تكٚنني املٛاجٗنن١ بُٝٓننا ايْننٝام ايف    

 يّ املٛاج١ٗ مما ٜنٛ ٞ بنكٕ ايٖنا َ ننإ يف ىامًن٘ ٜنَفض املٛاجٗن١         (أٟم )رٕنب

أٚ واٍٚ ػٓيٗا ٜٚي ٛ ر   ٌ ايِٓا  بنيْٚٗا ،َتًُنا جنا٤ا بعنض ٙنٍٛٙ ََتهن٠ِ       

 ٢ً )ايف ٠ٛ( أٚ أفل اْاعاٍ َفاٛح ٜٓيغٞ ًَ٪ٙ )تعٌ جٝاىْنا َاُ نَاا  ،ٚننإ    

ايهٝفٝن١ ٚايٓٛ ٝن١ يف   ايفاح ٚاْهٖن ايغ ا٤ ...(َتٌ ٖنٌٙ ايٚنٍٛ ؼانام ر  بٝنإ     

طَٜك١ ّنري اؿنيش اٚ بٓنا٩ٙ.  ًن٢ ٖنٌٙ ايٚن٠ٍٛ ٜنٛ ٞ عَنن١ يف ايفهنَ َنٔ ىٕٚ           

 اٝ َا  ٌٖٚا َا ٜٓفاح  ًٝ٘ أٙٛاا ايي١ٝٓ اٯْف١ ايٌنَ .

اَننا  ّننٝام ايفنننَ فااننُٛ  يغانن٘  ًنن٢ يغننال  ا٭ٚ  ايننل تْننٝ َ  ًنن٢ ايْٓننل     

ٗنٛ قنا٥ِ  ًن٢ ّنً  اٯمنَ      فاكتٞ مبنا ٜٛافنل ايفهنَ اؾناًٖٞ يف ٕنهً٘ َٚٞنُْٛ٘ ف      

ٌٖٚا ايٓفٓ قا٥ِ  ٢ً اهل نا٤ ٚاياٗيٜني ٚايٛ ٝني ينٌا      ٚتُٖٗٝ٘ ع ١ ا٫ ايا٤ ،

تْننري  َناٗننا َننٔ تننٛتَ قننٟٛ ا  ٖنني٤ٚ ْْننيب ٜننٛا٤ّ ايفهننَ اإلّنن٬َٞ يف بعننض      

ج٥ِٝات٘ ٫ُّٚٝا  ٓني  يٜتن٘  نٔ ٕننٛ ايَّنٍٛ َٚنا ٜفَٝن٘ املٛقنن َنٔ اتنِإ           

 ٚطا ١ ٚا رتاّ .

 ّيا  اٚ قااٍ    اٚ ٖ ا٤    َٔ َعي                     ّٛ: يٓا يف نٌ 1ٜ

 َْٚٞ   ل ؽاًب اييَا٤         ايكٛايف َٔ ٖ اْا            :فٓ هِ ب2

 : ا٫ ابًغ أبا ّفٝإ  ين                          فكْت فٛف ن  ٖٛا3٤
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 ا اإل َا٤ٚ يي ايياٍ ّاىتٗ          تَناو  ييا           بكٕ ّٝٛفٓا :4

 ٚ ٓي اهلل يف ًاى اؾِا٤        ا قُيا فكجيت  ٓ٘           ٖ ٛ :5

 فَٖنُا ـرينُا ايفيا٤       يْت ي٘ بهن٤                  أتٗ ٛٙ ٚ :6

 أَل اهلل ُٕٝا٘ ايٛفا٤         ياٍنا بَا  ٓٝفا            ٖ ٛا َ :7

 ٚميي ٘ َٜٚٓٚٙ ّٛا٤           ٛ ٍٍّٛ اهلل َٓهِ            فُٔ ٜٗ :8

 يعَض قُي َٓهِ ٚقا٤     فإ ابٞ ٚٚاييٙ ٚ َٝٞ                     :9

 جٌمي١ إٔ قاًِٗ    ٕفا٤            ي٪ٟ                 كفٔ بٓٛفكَا تت :10

 ففٞ أظفاٍْا َِٓٗ ىَا٤         ا         أٚي٦و َعَٖ َْٚٚا  ًٝٓ :11

 ٚ ًن قَٜع١ َٓا بَا٤                  ٚ ًن اؿَش بٔ ابٞ َٝاٍ :12

 ٚعَٟ ٫ تهيٍٙ ايي٤٫      يْاْٞ ٙاٍّ ٫  ٝ   فٝ٘                :13

امل٬ غ إ ايٖا َ يف ٖ ا٥٘ مُٚ٘ ٜعنٛى ا  ايْٓنل ايفهنَٟ اؾناًٖٞ ٖٚنٌا      

ىيٌٝ  ٢ً إٔ املييأ اإل٬َّٞ م ٜٗٝك ٕه٬ يْٝام ايكٚنٝي٠، ٫ٕٚ اهل نا٤ ٜآناف٢    

٫ياننِاّ ايننٌٟ ٖننٛ ا نني املعنناٜري ا٭ّاّنن١ٝ ايننل اٍتهننِ  ًٝٗننا ايٖننعَ ْٚكننيٙ     َٚيننيأ ا

ٚقا٦ننٌ يننٌيو ْٖننٗي  َٜنن١ ايٖننا َ يف ا٫ْاكنناٍ ا  ايٚننٝغ١ اؾاًٖٝنن١ اؾننا٠ِٖ       

ٚ ينني  ٚكاطينن١ املٗ ننٛ مبننا ٜعننَف بننٌ ٜٚنن٪ثَ فٝنن٘ )بننكٕ ّننٝٛفٓا تَناننو  يننيا .   

ٕٚٚ يف اؿكننننٛم ٚنًٓننننا ْعًننننِ إٔ ايعيٝنننني ٚايْنننناى٠ ٜاْننننا   ايننننياٍ ّنننناىتٗا اإلَننننا٤( 

ٚايٛاجياا يف اإل٬ّّ ،فامل٪َٕٓٛ ّٛا١ّٝ نكّٓإ املٖب ،ٚ ًٝ٘ ٖنٌ ميهنٔ تٚنٍٛ    

اِْ ام املًُْل ممٔ نناْٛا  يٝنيا َنٔ يغن١  ْنإ ٖنٌٙ ؟،اؿكٝكن١ ممهنٔ تٚنٍٛ          

ًيو يٛ ناْت ٖٓاى ٙٝغ١ أم٣َ يًٗ ا٤ تٓاٍ َٔ ٙا يِٗ املٗ ٛ ٚت٪ملن٘ ،فًُنا   

ٛ    تعٌٍ ًيو ٚ َفٛا مبا ٜ٪ثَ ب٘ ،ٜي ٌ نن اؾاًٖٝن١ نايل     اِْ ناجِٗ ،فعكًٝن١ املٗ ن

ىاطيٗا ايٖا َ َاُايت ت ًن  ايْنٝاى٠ ٚؼكنَ ايعيٝني ،فٗنٞ ى ن٠ٛ يايناىٍ ا٭ىٚاٍ        

َْنٗا اؾناًٖٞ املن٪ثَ يف ايٓٝنٌ َنٔ            بًغ١ املٗ ٛ ْفْن٘ ٭ْٗنا ايًغن١ اينل ٜفُٗٗنا بُٓف
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ٙننٝغ١ املٗ ننٛ)َع٢ٓ ًيننو ٫بنني إٔ تننكتٞ يغنن١ اهل ننا٤ جاًٖٝنن١ ( رً م تهننٔ ٖٓنناى    

ر١َٝ٬ّ ؼاٜٛ٘ ٫ٕ َتٌ ٌٖا املٛٝٛ  ٜآاف٢ ٚى ن٠ٛ ا٫يانِاّ اينل أننيٖا ايفهنَ      

ٚيهٓٗننا تآاّنن  ٚطيٝعنن١ فهننَ املٗ ننٛ ايننٌٟ م ٜننٍِ ٜعننٝٗ يف اي ننٍٛ         اإلّنن٬َٞ،

 اؾاًٖٞ .

  ٍ ( فَٓاٖنا يغن١ قا٥ُن١  ًن٢     )َٔ ثِ ْكن  ٢ً يغ١ ر١َٝ٬ّ ٖٚٛ مينيح ايَّنٛ

ٜٛافننل ايفهننَ اإلّنن٬َٞ فنن٬   نن  هلننٌا  ايٚننفاا املعٜٓٛنن١ يف ٕنننٛ ايَّننٍٛ مبننا

 اـ ا  ايٖعَٟ ٭ٕ ايْٝام املي ٞ ٜا ً  كاطيا٘ مبيي٥٘ ٚفهنَٙ  يف  ايا ٍٛ

،رَنا يغنن١ ايٖنا َ يف ٖننٌٙ اييٓٝن١ فايننيٚ اقنَ  ر  ايٓتَٜنن١ َٓٗنا ر  ايٖننع١َٜ ْْنني١      

    ً ٕ ر  يغ١ اهل ا٤ ايل  ِٝا باؾِاي١ ٚايك٠ٛ ٚاملااْن١ ٚٚقنع ايٚنٛا املنيٟٚ يف ا٭

ٚائٌٖ ) ٝ  امنَم ايْنل فٝٗنا َنٔ َٛقنع اهلُنٓ ر  ايآيٝن٘ اٚ ايرتنٝنِ  ًن٢          

اهلنننيف ايٚنننٛتٞ يًنننياٍ ،ف َناننن٘ تنننٛ ٞ بإطايننن١ اهلننناجٓ ّٚنننٝٛي١ اؿَنننن١         

)ّننٝٛفٓا  ٚاْْننٝابٝاٗا ٫ّننُٝا  ننل ٌ ٞنني بننايٛاٚ ايننل ت٪ننني  ًنن٢ ا٫ّنناَُا١ٍٜ      

٠ٛ ايفعنٌ )اينٌٍ(   ل يٝنٛ ٞ بكن  تَناو  ييا ٚ يي ايياٍ ّاىتٗا اإلَا٤( ٚق٠ٛ ايعن 

ْفٓ َاعاي١ٝ تكب٢ اينٌٍ فٖٓنٗي ايغًين١ ؿَنن١ ايْنٝٛف ٚفعًنٗا َنٔ من٬ٍ          أَاّ

تهننَاٍ يفعنن١ ) ينني ٚ ينني ايننياٍ( ايننٌٟ ٍنننِ أمننريا  ًنن٢ ايٛقننع ايٚننٛتٞ ٚجننَٔ           

اياهَاٍ ايًفعٞ قيىا اؿيٚى املها١ْٝ يًُٗ ٛ أٚ َٛقع٘ ايٌٟ ّنٝ٪ٍٚ  ًٝن٘ بعني    

 ٚقع يًْٝٛف .

ٚننننٝي٠ بننننل تٛظٝننننن اؾُننننٌ ا٫مسٝنننن١ ًاا ايٓنننن ٠     تاننننكٍجح ا٭ْْننننام يف ايك 

ٚاؾُنٌ   .. (ٚ ٓني اهلل..   ٚ يني اينياٍ ....،   ،   .بكٕ ّنٝٛفٓا... )اياك١ََٜٜ اياكنٝي١ٜ

ايفع١ًٝ ًاا ايٓ ٠ اؿَن١ٝ اييٜٓاَٝهٝن١ َعٞني٠ بفعنٌ ايْنَى اينٌٟ ْٜنع٢ ر        

   ٚ  َنع ايفهنَ اينيٜين    بْب ّي  اهل ا٤  ٔ طَٜل اياُٞل ٚايآناٜ َنع ايكنَإٓ ا

....( فُٔ ٜٗ ٛ ٍٍّٛ  .ٖ ٛا َياٍنا....  ٛٙ ٚيْت ..... ،أتٗ)ٖ ٛا قُيا...

فع٢ً ايَاِ َٔ تهَاٍٙ يًفعٌ فكٕ ايُٞا٥َ فٝ٘ تٓٛ ت عْ  ايْٝام ،ٚمبا ٜانٝح  

اياكثري  َن١ ٝاا ١  ٢ً املاًكنٞ اينيامًٞ ٚاـناٍجٞ ففنٞ اييني٤ ٚ ٓنيَا أٍاى       
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ع  ٍٞٛٙ تٓيٝٗا ٫ُّٝا  ل بْب ّٝام اؿيش جعٌ ايفا ٌ ُٝريا ظاَٖا فنً

 ٙنف١ َعٜٓٛنن١( ٍّننٍٛ اهلل  َياٍننا،  ٜهنٕٛ املفعننٍٛ امسنا ظنناَٖا  أٚ ٙنف١ )قُننيا،   

فٝ عٌ  ٍٞٛٙ ٍفع١ ٚتععُٝا فٝٗٝنك يًُاًكنٞ تٚنٍٛ ثٓا٥ٝن١ قا٥ُن١  ًن٢ )ايآيٝن١        

ياععنننِٝ  ًننن٢ ٙنننعٝي ايفعننناٍ    ايَفعننن١ ٚاٙنننعٝي اؿنننب َنننٔ قُٝننن١ املٗ ٛ/     ًننن٢

  ٝننُري اا٥نن  فاْنن٘ ٜٞننُٔ اّنناَُاٍ ايْننٝام  ٚ ننل ٜا ننٍٛ املفعننٍٛ ا يًُُننيٚح(

ٚتنننَى اؾُنننٌ    ،ايرتنٝننن  )فٖنننَنُا ـرينُنننا ايفنننيا٤(     ْفْننن٘  ًننن٢ ايٚنننعٝي  

بُٝٓننا اؾُننٌ  ،ا٫مسٝن١ ينناعًٔ فُٛ نن١ َنٔ ايكننَاٍاا ٚا٭ ننٛاٍ ٚاملٛاقنن ايتابانن١   

٫ُّٚٝا يف ا٭بٝاا املي ١ٝ . ، ايفع١ًٝ تَى يف ٕهٌ أفعاٍ ٚٚظا٥ن ٚأىٚاٍ رلا١ُٜ

ْٜننناعٌُ بٓٝننن١ ،  اٟ يف أبٝننناا املنننيح ، ٝنننح  إٔ ايٖنننا َ يف ٖنننٌٙ اييٓٝننن١ايٛاَنننٔ  

       ٌ ( )اٯمننَ  اًَٝنن١ تَتهننِ  ًنن٢ اي ْنناَا ايْننَىٟ  ٓنني ايننٌاا تاُفٚننٌ يف ايي نن

ٚاينٌٟ ٜكنّٛ   ،  (/)ٖنٛ املُنيٚح   ، ٚايٌٟ ٜاكُٛ ٌٖٙ ايٌاا اإللا١ُٜ ٚاإلجَا١ٝ٥

ييٜٓٝنن١ ٚايكنن٠ٛ   يف ٖننٌٙ اييٓٝنن١  بٛظننا٥ن ٚرلنناُاا  نني٠ تٖننهٌ فُٛ نن١ ايكننِٝ ا       

املعٜٓٛنن١ ايننل ّنننَٖا اـننايل فٝنن٘ ٖينن١ يٖنٚنن٘ ٚ عُنن١ َننٔ أجننٌ رّننعاى ايٓننأ    

 ،   ...(ؿنننل/أٍّنننًت  ينننيا ٜكنننٍٛ أ ايعًنننِ )ٜعنننِ اهلل فٝننن٘ َنننٔ ٜٖا٤/ٍٚمحننناِٗ َننن

ٚٚجنننٛى ايي نننٌ املعنننانٓ اٚ   ،   ًٚينننو  ًننن٢ اينننَاِ َنننٔ ٚجنننٛى َعٝكننناا  يٜننني٠    

ٍٛ ٫ٚ ْٖا٤ (.فكًاِ ٫ ْك  يٚ ايي ٠ٛ( )قَٛٛا ٙيقٛٙ)املٞاى

فامل٬ غ إ اؾٌُ ايٖنع١َٜ َتًُنا ٍٚى بايْنٝام ايْنابل تٓاكنٌ َنٔ        ، َٚٔ ثِ

يف  نل لني ايرتانٝن     ،  تَانٝ  فعًٝن١ ىاين١  ًن٢ اؿَنٝن١ ٚايفعًٝن١ ا٭ىا٥ٝن١      

ا٫مسٝنن١ يف ا٭بٝنناا ا٭مننري٠ ىاينن١  ًنن٢ ثينناا ا٭ٚٙنناف ٚتعِٜننِ ايفعنناٍ ٚاملٛاقننن        

فايٚننٍٛ  ، اْنن٘ م ٜعاُنني  ًنن٢ ٙننٍٛ ماٍقنن١اننري ،  تكنٝننيا يٓٚنن٠َ ٕنننٛ ايَّننٍٛ

ايٖننع١َٜ ايننل ٚظفٗننا ايٖننا َ يف قٚننٝيت٘ ٙننٍٛ فٓٝنن١ م ؽننَم  ننٔ ٙنن٠ٍٛ اي٩َٜنن١   

ٚٙنن٠ٍٛ ايٛثٝكنن١ املننَتي ال بايننٌان٠َ ايرتاثٝنن١ ٚاؿننٓ املَجعننٞ ٚايي٦ٝنن١ املكيٛفنن١   

ٚايعننام املنناىٟ ايننٌٟ وننٝب بايٖننا َ. ٚم تٓاكننٌ ٖننٌٙ ايٚننٍٛ ايي٬اٝنن١ نننٌيو   

ٝنننا ر  َنننا ْٜننن٢ُ يف ايٓكننني اؿنننيٜ  بايٚننن٠ٍٛ اي٩َٜنننا ايكا٥ُننن١  ًننن٢     فٓٝنننا ٚمجاي
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 ،  ٚٚاقعٝن١ املكٚني  ،  ا٫ْيٖا٘ ٚاـَم ٚا٫ْهْاٍ . بٌ ناْت ٍٙٛٙ  ْن١ٝ اي نابع  

ٚتَاث١ٝ املَجع. ٜٚعنين ٖنٌا إٔ ايٖا َنن ٫ّنُٝا يف ْْنك٘ ايْنابل ن        ،  َٚكيٛف١ املًُح

   ٚ اإلبٗننناّ ٚا٫ِْٜننناح م ْٜنناعٌُ ٙنننٍٛا ٕنننع١َٜ فننَى٠ تاْنننِ غاٙننن١ٝ ايغُننٛض 

اـاٍم )م ْكٚي رّكاط ٬ََح ْكي١ٜ  يٜتن١  ًن٢ اينٓٛ اصنا تٛٝنٝح ينيعض       

بننٌ ٜكننن  ٓنني ٙننٍٛ ٕننع١َٜ َاىٜنن١      ، (ؿننيٜ ّننٝاقاا ايٚننٍٛ املنن٪ث٠َ يف املاًكننٞ ا   

قّْٛنن١ تاننكٍجح بننل اياعننٝل ٚاياٞننُل أٚ اياكَٜننَ ٚاإلوننا٤. نُننا ْٜنناٛ ٞ   

ٖ اْننا ْٚٞننَ   ٓ هِ بننايكٛايف َننٔ)فنن ٙننٍٛا ٕننع١َٜ َْنناًٗه١ يف ايعٚننَ ايْننابل 

ٚ ننٌٍٙ اْنن٘ وننَٜ  ًنن٢    ٔ طَٜننل ايآنناٜ ٚا٫ّنناي ا٤ .   ننل ؽنناًب ايننيَا٤( 

كٕ ٜاْننًح بننايك٠ٛ   ٢ً مٚننُ٘ اؾنناًٖٞ ٖٚننٌا َاى نناٙ بنن   أىا٠ ا٫ّنناع٤٬اّننا٬ُى 

 ٢ً ٙعٝيٟ ايٛ ٞ ٚاري ايٛ ٞ ،أٟ  ٢ً اٍض ايٛاقع ٕن ا ١ ٚيف اي٬ٚ نٞ ٕنعَا    

يٝهنننٕٛ ا٭ْْننن  ٚا٭قنننيٍ  ًننن٢ محاٜننن١   ُ٘ ،بنننٌيو ٜٖنننهٌ ْكننناط  ٝنننِٙ َنننٔ مٚننن 

أفاىٚا َنننٔ اؾنننٔ يف تْننننري اْاٖننناٍ ١ ٚاًا ننننإ ايٖنننعَا٤ اؾننناًٖٕٝٛ قنننياؾُا ننن

كٕ طنابع فننَ   فن َتًُنا أفناىٚا َٓٗنا يف ا٫ْاكنا٤ ملنا ٖنٛ ممٝنِ .       ق٠ٛ ٚجِاي١ إٔعاٍِٖ 

 ْننإ بٖننعَٙ ٜانننٌ ٕننه٬ َغنناَٜا  ُننا  ننَف يف  ٚننَ َننا قيننٌ اإلّنن٬ّ اً ٜانننٌ     

ًٜفنت اْايناٙ َاًكٝن٘ بٚن٠ٍٛ نْنَ اياٛقنع        جيٜنيا ٚفنل ٩ٍٜن١ ماٙن١ ،     ٕه٬ بٓا٥ٝا

 :ٜٚٗٝك ي٘ ف ٠ٛ واٍٚ َٮٖا ب٩َٜا٘ ًٚيو يف قٛي٘

 يْاْٞ ٙاٍّ ٫  ٝ  فٝ٘             ٚعَٟ ٫ تهيٍٙ ايي٤٫  

فامل٬ غ امافا٤ اؾٔ ايٌٟ ننإ ٜفننَ بْٓني١ رهلاَن٘ ايٖنعَ ين٘ مبنا ٜٛافنل         

ايننل ٚٝننعت َفنناِٖٝ يننيعض ا٭َننٍٛ ايننل ننناْٛا   ٚ َننن١ ايفهننَ ايننيٜين اؾيٜنني

ٜعنيْٚٗا اٝيٝنن١ فٚناٍا كًٛقنناا تعيني اهلل َتًننٗا َتنٌ اييٖننَ "َٚنا مًكننت اؾننٔ      

 12ٚاإلْٓ ر٫ يٝعييٕٚ "

 ١ ايٖننا َاًا م تهننٔ َٖٛيننٚبننيا٥ٌ ياًننو ا٭َننٍٛ املٓاٗٝنن١   ايننئٜ م ٜٞننع ٚاًا

٘ ؟َننٔ اؾننٔ أ٫ تهننٕٛ ٖينن١ َننٔ اهلل   ٚ تععُٝننا يًكنني٠ٍ  ،ٜفننرتض اييننٛح بٗننا ٕننهَا ينن

                                      
 ( 56ايٌاٍٜاا :) : 12
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ٚاملام١   ِٝا ،٫ُّٝا اًا اّآاا إٔ اؾٔ ايٌٟ ناْٛا ٜاٍْٚٛٚ٘ ايك٠ٛ املاًْ ١

ٔ  ي .  !إلبيا  ٖٞ َٔ مًل اهلل فهٝن ّٝهٕٛ ٕعَٙ رًا نإ َٔ ايك٠ٛ اـايكن١ يً ن

رٕ ػاُٚ ايٖا َ  ٔ ٌٖا ا٭ََ ٜٛ ٞ بكْ٘ َاُاٍ ىاطن  اينٌٚم ايكنيِٜ  ٚإ ٖنٌا     

ْفْ٘  ٢ً ٌٖا ايٛقنت أٜٞنا ٫ّنُٝا اًا م تهنٔ ٖٓناى ٙنٝغ١       ايٌٚم َاُاٍ ٜفَض 

جيٜننني٠ َايًننن٠ٍٛ بعننني فٞننن٬  نننٔ ننننٕٛ م ابننن٘ ٖنننٌا يف فننننَٙ ٖنننٌا َٛجٗنننا ا      

ٕن١ٝٚ جا١ًٖٝ فٗٛ ىاطيٗا بنٓفٓ جناًٖٞ ٚيهنٔ بٚنٝغ١ جيٜني٠ ٖنٞ ايا ناُٚ        

 ٔ اؾ١ٗ املام١ يًُٖٛي١،فهكْ٘ بٌيو تيبَ أَنَ رفٗناّ مٚنُ٘ ٚاٍىا ن٘ ب َٜكن١      

فْٗا اؾ١ٗ املام١ يإلبيا  ٚأ٢ٍٝ املييأ اؾيٜني اينٌٟ ّنٓ٘ اإلّن٬ّ َنٔ      تٍٚٛٙ ْ

نٕٛ قٍٛ ايٖعَ ٠ٍَٚٝ اقاٞاٖا اؿاٍ ٚيْٝنت ٖنيفا اٚ ْعُن١ َنٔ اـنايل اينٌٟ       

 13قاٍ )ٚايٖعَا٤ ٜايعِٗ ايغإٚٚ....(

ٚاي٤ٖٞ اٯمَ ايٌٟ ًُْْ٘ ٖنٛ اٝنا  ايْنًٛى ايكُٝنٞ اينٌٟ ونَٜ ايٖنا َ         

ٟ ٜاُتننٌ بٚننٛا ايكنن٠ٛ ٚايٖنن ا ١ فهننإ  ًٝنن٘ رظٗنناٍ       ايننٌٚاملفانننَ  ًنن٢ ٚجننٛىٙ   

اؾننناْيل َاعاٝنننئٜ عْننن  ايفهنننَ اؿُاّنننٞ بغنننض ايٓعنننَ إ ننننإ م ابننن٘     

فاًننو َننا تهُننٌ أىٚاا احملننناٍ      ـٚننُ٘ اؾاٖننٌ بٛ ياْٝنن١ اهلل أٚ املنن٪َٔ بٗنننا  ،    

ٚامليافع  ٔ قٞنٝا٘ ،ٚيَمبنا هلنٌا ايْني   اتٗنِ بعنيّ قيٍتن٘  ًن٢ محنٌ ايْن٬ح أٚ           

ايكاناٍ ، ٜٚيننيٚ إٔ  ْنإ قنني اّناعاض بكنن٠ٛ ايٖنعَ  ننٔ قن٠ٛ ايْننٝن اٚ       ؽاًين٘ يف 

ايكااٍ ٚ جعً٘ يف  ْ٘ ايٚٛا امليٟٚ ايٌٟ وَى ايٓنٛاُ  اؿْن١ٝ فٝنُني بعنيٙ     

ننننٌ ٙنننٛا  اننن٢ ايْننن٬ح،َتًُا ؼننني٣ اـٚنننِ )اينننٌٟ أٚقنننع أًاٙ  ًننن٢ ٕننننٛ  

باي َٜكنن١ ْفْننٗا، اٟ ايٚننٛا ٚايهًُنن١ ٚاؿننٓ )ٖ ننٛا      ايَّننٍٛ يف ٖ ا٥نن٘ ينن٘ (  

ٚيٝٓناٍ   .....(ايَّنٍٛ أ٫ٚ )فنكٕ أبنٞ ٚٚاينيٙ ..    قُيا فكجينت  ٓن٘ (  ينا يٖننٛ     

بننٌيو ايفعننٌ اؾننِا٤ ٖٚننٌا تٓفنناح ى٫يانن٘ يْٝنناٛ   جننِا٤  فعننٌ اـننري اؾٓنن١           

يًٖا َ بُٝٓا ٜٓاٍ اـِٚ ايعكا  ،  جعٌ ايٖا َ ٙٛت٘ ايّٛن١ًٝ ايٞناا ١ اينل    

َ    ،  ؽُي ايٚٛا اٯمَ ٠ اينٌٟ بًنغ َنٔ  ًنٛٙ إٔ     فهٌ َا ْْنُع٘ ٙنٛا ا٭ْنا ايٖنا 

                                      
 (224ايٖعَا٤ : : )13
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أ٫ ابًنغ( ٚفعًن٘  ان٢ أْٓنا م ْفٗنِ ين٘       )ػاٌٖ نٌ ٙٛا  ا٢ َاًكٝن٘ اينيامًٞ   

 َٛقفًا ٚم ُْْع ي٘ .

َننٔ ايننل تاٖننهٌ رٕ اييٓٝنن١ ايعاًَٝنن١ عْنن   ٍأٟ نَميننأ   يف ٝنن٤ٛ ت يٝننلٚ

ٔ      ، ّا١  ٛاَنٌ ٥ٍْٝن١   ٘   ): تاٞنح عْن  َناٜعَٗٙ ايْنٝام َن  ،  املَّنٌ ٚاملَّنٌ ريٝن

ٌ ًٚينننو  ًننن٢    ،  (ًاا َٚٛٝنننٛ   ًننن٢ َْنننا٣ٛ ايَايننن١   )َٚنننٔ ،  (َْنننا٣ٛ اياٛاٙننن

ميهنٔ إٔ ٜهنٕٛ املَّنٌ ٕنٚنا أٚ     ٚ. (َْا ي َٚعانٓ  ٢ً َْنا٣ٛ ايٚنَا   )َٚٔ

ٖٚهنننننٌا ْْنننننانًٛ أٖننننننِ اؿكنننننٍٛ ايي٫يٝنننننن١     مجاىا أٚ  ٝٛاْا أٚ فه٠َ فَى٠.

ّ    ٚٚاملع ُٝنن١ املٛجننٛى٠   ٔ   ،  ايننل تهْٛننت يف جننٛ ايكٚننٝي٠ ايعننا  ،  ٖٚننٞ:  كننٌ ايننَِ

ٚ ٕ ِ ،   كننٌ املهننا ٔ ،  ٚ كننٌ ايكننٝ ٚ  كننٌ املننيح، ٚ كننٌ ايفنناح، ٚ كننٌ    ،ٚ كننٌ ايننيٜ

 كنٌ املنَأ٠    بْن ٗا ٚ كنٌ اينٌاا... ٖٚنٌٙ اؿكنٍٛ نًنٗا      ،  ٚ كٌ ايفنَ،  اهل ا٤

ايننٌٟ اْيْننب  ًنن٢ ٙننعٝي ايننٓٛ فاْٚنن  يف ٙننً  ايا َبنن١ ايٖننع١ٍٜٛ     ٚاـُنن٠َ 

مشٛيٝان٘ مبناهُع   ٫ٚ ىف٢  ًٝٓنا َني٣    ؽيّ ثٓا١ٝ٥ ايْعاى٠ ٚايٖكا٤،ٚب٠ٍٛٚ 

ٚنن  يف جييٝنن١ ايننَِٔ   ٜٚ- ٜٚٓفنناح  ًنن٢ فُننٛ  ايتُٝنناا اؿٝاتٝنن١ باْٛا ٗننا      

)اؿاَٝ ٚاملْاكيٌ (.ٚ )املاٝٞ ٚاؿاَٝ(

 


